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Eerste woorden 

Vertrouwen in plaats van controle: Jan Van Setten over succesvol leiddinggeven aan 
thuiswerkers. 

Leidinggeven op afstand is één van de grote uitdagingen van deze tijd voor ondernemers. Hoe 
zorg je voor de goede mix van werken thuis en op de zaak? En hoe houd je de controle? 
Spreker, bestsellerauteur en ondernemer Jan Van Setten geeft tips én antwoord op de vraag: 
hoe krijg je ze zover? 

Je slaapt niet in de keuken en je eet niet op de slaapkamer. Toch was het bij veel bedrijven 
jarenlang gewoonte dat personeel vanaf de zaak werkte. Terwijl kantoor niet altijd de beste 
plek is om specifieke taken uit te voeren. ‘Deep work’, zoals het uitwerken van verslagen, gaat 
bijvoorbeeld effectiever op een plek waar je je kunt concentreren, afgezonderd van collega’s. 

Maar het werken op kantoor voelde al die tijd niet als slapen in de keuken, aldus Jan Van 
Setten. ‘We wisten simpelweg niet beter.’ De pandemie heeft ons bewustzijn aangezet: ‘We zijn 
geforceerd om onze manier van werken kritisch tegen het licht te houden. Dat biedt 
openingen.’ 

‘Behoeftes zoals invloed, resultaatgerichtheid, en autonomie kunnen beter tot hun recht 
komen in een mix van thuis en op de zaak’, volgens Jan Van Setten, spreker, bestsellerauteur 
en ondernemer. 

Jan Van Setten is auteur en veelgevraagd spreker op het gebied van ondernemerschap, 
leiderschap en organisatieverandering. Via zijn lezingen en workshops heeft hij inmiddels 
duizenden bedrijven bereikt. Zijn boek ‘Hoe krijg ik ze zover’ werd genomineerd voor 
Managementboek Van Het Jaar. Van Setten laat ondernemers met humor en energie 
‘omdenken.’Een van zijn motto’s: als je anders kijkt naar dezelfde dingen, veranderen ze. 

We doen al aan ‘activity based’ wonen, met een speciaal vertrek voor elke bezigheid. We gaan 
volgens Van Setten ook toe naar ‘activity based werken’: werken op de plek die voor het 
uitvoeren van een taak het meest geschikt is. ‘Voor het uitwerken van een verslag kan dat zijn 
het thuiskantoor, als je daar rustig kunt werken. Creatieve sessies doe je bijvoorbeeld in 
speciale ruimtes op de zaak. Of als je taken doet die niet plaatsgebonden zijn en je wilt jezelf 
persoonlijk ontwikkelen, dan pak je voor drie maanden je biezen om te gaan werken vanuit 
Valencia, zoals mijn dochter die bij mij in dienst is.’ 

Volgens Van Setten is de trend naar een mix van thuis werken en op de zaak onomkeerbaar. 
Hybride werken sluit namelijk aan bij de behoeftepatronen van de mens. ‘Behoeftes zoals 
invloed, resultaatgerichtheid, en autonomie kunnen beter tot hun recht komen in een mix 
van thuis en op de zaak. Medewerkers hebben het gevoel dat ze productiever zijn en meer 
invloed hebben op hoe ze hun werk uitvoeren.’ Aan de andere kant is er ook behoefte aan 
saamhorigheid en structuur. Je moet dus goed onderzoeken waar de voorkeuren en drijfveren 
van je medewerkers liggen en daarop ‘standaard maatwerk’ leveren, aldus de 
organisatieadviseur. ‘Als er regelmatig behoefte is aan saamhorigheid, een moment waarop 
iedereen samenkomt op de zaak, ga je dat inrichten. Als er behoefte is aan concentratie en 
rust, ga je dat inrichten.’  

De IT-manager krijgt volgens de spreker een belangrijkere rol, onder andere als ‘mogelijk 
maker’ van hybride werken. ‘De IT-manager knoopt niet alleen meer systemen aan elkaar. Hij 
maakt het voor klanten ook makkelijker om bij je te bestellen en maakte het voor medewerkers 
mogelijk om waar dan ook ter wereld samen te werken.’ De IT-manager wordt volgens Van 
Setten met zijn technische gereedschappen voor personeel en de klant een rechterhand van 
de ondernemer. 
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Jan Van Setten: ‘Ga niet hameren op aanwezigheid op de zaak.’  

Maar als hybride werken de toekomst is, hoe leid je dat dan in goede banen? Hoe houd je de 
controle over je personeel? Hoe voorkom je dat je thuiswerkende personeel er de kantjes van 
afloopt door heimelijk Netflixen of timmeren aan het tuinhuis? 

De tweestrijd tussen vertrouwen en controle is een bekend dilemma, aldus de spreker en 
auteur. ‘Ik zie mijn personeel niet, dus hoe weet ik dat ze hun werk goed doen?’ Volgens Van 
Setten draait het om het loslaten van input en ‘prettig geforceerd’ managen op output. ‘Ga 
niet hameren op aanwezigheid op de zaak, maar maak duidelijke afspraken over de resultaten 
die je verwacht.’  

In ruil voor die duidelijke afspraken over output, geef je medewerkers vertrouwen rondom de 
input. ‘s Middags de kinderen van school halen en ’s avonds nog even de laptop openklappen, 
waarom niet? Geef je personeel de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf in te vullen hoe ze 
resultaten bereiken. Leidinggeven zonder bevelen dus.’  

‘Zorg dat het navigatiesysteem van je personeel is ingeschakeld met als bestemming: het 
boeken van resultaat’, aldus Jan Van Setten, spreker, bestsellerauteur en ondernemer. 

Om ervoor te zorgen dat je de controle houdt tijdens een opdracht, kun je ‘zekeringen’ 
inbouwen die eruit springen als jouw interventie nodig is. ‘Ik maak bijvoorbeeld vaak de 
afspraak: trek aan de bel als iets voor jouw gevoel tien procent gaat afwijken van wat we 
besproken hadden.’  

Maar misschien nog wel belangrijker: zorg voor commitment onder je personeel. ‘Zorg dat het 
navigatiesysteem van je personeel is ingeschakeld met als bestemming: het boeken van 
resultaat. Als je medewerker dan obstakels tegenkomt, gaat hij automatisch opnieuw 
berekenen en vindt hij een andere route richting resultaat. We moeten naar Leeuwarden, 
maar lopen vast bij Harderwijk. Dan pakken we een andere weg naar ons doel.’  

Maar zorgen voor commitment is makkelijker gezegd dat gedaan. Sterker: het is één van de 
grote uitdagingen voor ondernemers. Hoe zorg je dat je thuiswerkende medewerkers hun 
taken vervullen vanuit intrinsieke motivatie? Het begint bij het vaststellen van de 
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kernwaarden en missie van je bedrijf. In de whitepaper aan de hand van de bestseller ‘Hoe 
krijg ik ze zover’ van Jan Van Setten, maken we een deep dive in het bewerkstelligen van 
commitment op jouw werkvloer. Verpakt in zes waardevolle tips.   

Denk je dat bepaalde personeelsleden niet om kunnen gaan met een hogere mate van 
autonomie? Think again, aldus Van Setten. Hij wijst op het Harry Truman-effect, naar de 
vicepresident van de Verenigde Staten die het presidentschap na het overlijden van Franklin 
Roosevelt in 1945 overnam. ‘Truman werd bij zijn verkiezing als vicepresident niet gezien als 
een man die het presidentschap aan zou kunnen. Maar toen hij tegen wil en dank in die rol 
werd geplaatst, bleek hij talenten te hebben die niemand hem eerder toedichtte. Hij werd zelfs 
herkozen.’ Van Setten trekt de parallel met medewerkers: ‘Als je je medewerkers vertrouwen 
geeft, zul je zien dat ze ineens dingen kunnen die je van te voren niet voor mogelijk hield.’ 
Bron: De Ondernemer,  16 november 2021. 

Dit weten we tot nu toe over de 'zorgelijke’ Omikron-variant van het 
coronavirus 

Een nieuwe variant van het coronavirus, de Omikron-variant, leidt momenteel tot nieuwe 
reisbeperkingen over de hele wereld. Minstens 13 Nederlanders zijn er ook al mee besmet, na 
een bezoek aan zuidelijk Afrika, waar de mutatie voor het eerst werd ontdekt. Dit is wat we 
tot nu toe weten over de Omikron-variant.  

De wetenschappelijke naam van de variant is B.1.1.529. De Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO heeft de variant de naam Omikron gegeven, verwijzend naar de Griekse letter ‘o.’Andere 
varianten werden ook vernoemd naar een letter uit het Griekse alfabet, zoals de bèta- en 
Deltavariant. 

De WHO heeft bij de benaming overigens twee letters uit het Griekse alfabet overgeslagen. 
Eigenlijk was de naam ‘nu’ aan de beurt, maar die kon te gemakkelijk worden verward met 
‘new’, het Amerikaanse woord voor nieuw.  

Ook ‘ksi’, de volgende letter uit het alfabet, werd door de WHO overgeslagen, omdat Xi in 
China een veelvoorkomende achternaam is. Bovendien ligt het diplomatiek gevoelig, omdat de 
Chinese president Xi Jinping heet.  

De WHO streeft ernaar bij het geven van namen aan ziekten geen ‘culturele, sociale, nationale, 
regionale, professionele of etnische groepen’ te kwetsen. Om niemand voor het hoofd te stoten 
en geen verwarring te scheppen, kwam de WHO daarom uit bij de vijftiende letter van het 
Griekse alfabet. 

De variant dook als eerste op in Zuid-Afrika, waar ook de meeste besmettingen met de nieuwe 
mutatie zijn vastgesteld. Ook in andere Afrikaanse landen, waaronder Botswana, Zimbabwe 
en Namibië, werd de variant gesignaleerd.  

België maakte vrijdag bekend dat de variant daar is opgedoken. Zaterdag meldden ook 
Engeland, Duitsland en Italië besmettingen met de Omikron-variant. Zondag gevolgd door 
Nederland dus, en Denemarken en Australië.  

De Omikron-variant is mogelijk ontstaan in Afrika. Dat kan komen doordat nog niet veel 
mensen daar zijn gevaccineerd. Wanneer een klein deel van de bevolking antistoffen heeft, 
kan een nieuwe mutatie makkelijker ontstaan. 

De WHO heeft hem het stempel 'zorgelijk’ gegeven. Uit onderzoek is gebleken dat de Omikron-
variant besmettelijker is dan andere varianten. Het ECDC, het Europese RIVM, bestempelde 
Omikron ook als ‘zorgelijk’. 

Omikron is de vijfde coronavirusvariant die wordt aangewezen als ‘zorgelijk.’Eerder gebeurde 
dat met de alfa-, bèta-, gamma- en deltavariant. Een woordvoerder van het RIVM erkende dat 
de variant afwijkt van eerdere vormen. Of mensen er zieker van worden is nog niet bekend. 
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Of de vaccins effectief zijn tegen de Omikron-variant valt nog niet te zeggen. Er is nog te weinig 
onderzoek gedaan omdat de nieuwe variant nog niet veel voorkomt.  

Fabrikanten van coronavaccins zoals Moderna en Pfizer hebben gemeld hun vaccin zo snel 
mogelijk aan te passen aan nieuwe virusvarianten. Vaccins waren eerder al wel effectief tegen 
bijvoorbeeld de deltavariant. 

Over het ziekteverloop van een besmetting met de Omikron-variant is nog weinig bekend. Dus 
ook niet over de vraag of je er zieker of minder ziek van wordt dan bij andere varianten. 

Veel landen hebben een vliegverbod ingesteld voor vluchten vanuit zuidelijk Afrika. Het 
Verenigd Koninkrijk deed dat donderdagavond als eerste. Nederland volgde vrijdagochtend. 

Voor Nederlanders die terugkeren uit een land waarvoor een vliegverbod van kracht is, gelden 
voorwaarden. Zij moeten zich bijvoorbeeld bij vertrek én aankomst laten testen. Bij 
thuiskomst moeten ze verplicht in quarantaine. Een deel van de positief geteste Nederlanders 
die uit Zuid-Afrika terugkwamen, logeert momenteel in een quarantainehotel bij Schiphol.   

Als de Omikron-variant vaker in Nederland wordt gevonden, zal de mutatie uiteindelijk meer 
voorkomen dan de deltavariant. Simpelweg omdat deze variant besmettelijker is. In dat geval 
zullen de meeste mensen die besmet raken de Omikron-variant oplopen. Bron: AD, 28 
november 2021. 

Ook Marokko laat op zijn luchthavens geen vluchten uit 
het buitenland meer toe 

Ook Marokko laat met ingang van maandag op zijn luchthavens geen vluchten uit 
het buitenland meer toe. De maatregel is genomen uit angst voor verspreiding van de 
Omikron-variant van het coronavirus. De maatregel geldt voor twee weken. 

Marokko is niet het enige land dat strenge maatregelen neemt vanwege de nieuwe variant. 
Zaterdag nam Israël min of meer eenzelfde stap en heeft de komende twee weken zijn grenzen 
voor buitenlanders gesloten. Bron: AD, 28 november 2021. 

Nederlandse reizigers die uit Zuid-Afrika terugkeren kunnen zich  
laten testen op corona maar dat is niet verplicht 

Nederlandse reizigers die uit Zuid-Afrika terugkeren kunnen zich vanaf vandaag 
laten testen op corona, maar dat is niet verplicht. Dit zegt een woordvoerder van de 
GGD. Voordat reizigers de terugreis maken, moeten zij al een sneltest en een PCR-test hebben 
gedaan. Om extra zekerheid te bieden, kunnen reizigers zelf bepalen of ze ook bij aankomst 
op Schiphol nog een coronatest willen doen. 

Dit gebeurt bij de teststraat die vanwege de opkomst van de Omikron-variant op de 
luchthaven is opgezet. ‘Zondag hebben 118 van de 307 reizigers zich laten testen’, aldus de 
woordvoerder. ‘De uitslag wachten ze thuis in quarantaine af.’ De teststraat staat in ieder 
geval tot en met zaterdag 4 december op Schiphol. 

De reizigers die dit weekend met twee vluchten vanuit Zuid-Afrika terugkeerden, kregen te 
maken met strengere maatregelen, omdat er voor vertrek nog geen duidelijkheid was over de 
nieuwe variant. De 624 passagiers kregen op Schiphol een PCR-test, waarna bleek dat 61 van 
hen positief getest waren. 

De reizigers die alleen thuis wonen, mochten thuis in quarantaine. De andere besmette 
passagiers werden in het quarantainehotel bij Schiphol geplaatst. Zij blijven daar in ieder 
geval zeven dagen wanneer zij klachten hebben en vijf dagen als zij geen klachten hebben. 
Wie een negatieve testuitslag krijgt, moet vijf dagen in thuisquarantaine om zich na vijf dagen 
opnieuw te laten testen. 
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Verblijf in het quarantainehotel is wel verplicht. Het hotel wordt ook bewaakt. ‘De isolatie 
werkt op vrijwillige basis’, aldus een woordvoerder van de GGD Kennemerland zondag. ‘Maar 
wanneer dat niet houdbaar blijft, kan besloten worden over te gaan op gedwongen isolatie.’ 

Dat is volgens hem mogelijk op basis van de Wet politiegegevens (WPG). ‘Hierover moet de 
voorzitter van de veiligheidsregio dan een besluit nemen.’ Bron: AD, 28 november 2021. 

WHO dringt aan om wetenschap te volgen in plaats van reisverboden op 
te leggen  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft er zondag bij landen op aangedrongen om 'de 
wetenschap te volgen' in plaats van reisverboden op te leggen in een poging de nieuwe 
Omikron-variant in te dammen. ‘Er is momenteel geen informatie die erop wijst dat de 
symptomen die gepaard gaan met Omikron verschillen van die van andere varianten’, aldus 
de WHO. 

De recent ingestelde reisverboden voor mensen uit zuidelijk Afrika hebben ook politieke 
implicaties, suggereerde de WHO zondag. ‘De reisverboden die gericht zijn op Afrika vallen 
de wereldwijde solidariteit aan’, zei Matshidiso Moeti, regionaal directeur-generaal van de 
WHO in Afrika. 

Nagenoeg gelijktijdig deed de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa een 'dringende' 
oproep aan rijke landen de reisverboden jegens Zuid-Afrika onmiddellijk 
te beëindigen. ’Landen die reisbeperkingen hebben opgelegd discrimineren oneerlijk tegen 
Zuid-Afrika en helpen niet het probleem op te lossen’, zei Ramaphosa. 

De WHO benadrukt dat het nog niet duidelijk is of de nieuwe variant besmettelijker is dan 
andere varianten of dat de variant tot ernstiger ziekte leidt. ‘Voorlopige gegevens suggereren 
dat er steeds meer ziekenhuisopnames zijn in Zuid-Afrika, maar dit kan te wijten zijn aan 
het toenemende aantal mensen dat besmet raakt, in plaats van aan een specifieke infectie 
met Omikron.’ Bron: AD, 28 november 2021. 

Rotterdamse cricketers vast in Zuid-Afrika vanwege besmettelijke 
coronavariant Omikron 

Vijf Rotterdamse cricketers zitten vast in Zuid-Afrika. Ze proberen sinds afgelopen weekeinde 
koortsachtig een vlucht terug naar Nederland te boeken. Tot nu toe nog zonder succes. 

Pieter Seelaar, Scott Edwards, Max O’Dowd (allen VOC), Stephan Myburgh en Saqib Zulfiqar 
(beiden Punjab) zijn met het Nederlands cricketteam in Pretoria, waar Oranje deze week drie 
duels voor de World Cup Super League zou spelen. Maar inmiddels wordt cricket door de 
actualiteit achterhaald. De besmettelijke coronavariant Omikron die in Zuid-Afrika 
rondwaart, heeft de wereld zo in zijn greep dat de chaos regeert.  

Het Nederlands cricketteam zit dus vast in Zuid-Afrika. De cricketers zijn in Preteria, waar ze 
deze week drie duels voor de World Cup Super League zouden spelen. Maar de onrust vanwege 
de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus gooide roet in het eten. De cricketers 
proberen sinds afgelopen weekeinde koortsachtig een vlucht terug naar Nederland te boeken. 
Tot nu toe nog zonder succes. 

Het nationale cricketteam wil zo snel mogelijk weg, maar het aantal vluchten naar Nederland 
is beperkt. De oorspronkelijke terugvlucht stond voor donderdag gepland. En mocht een 
eerdere vlucht toch lukken dan wacht voor de cricketers een quarantaineperiode. Bron: AD, 
28 november 2021. 
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VK wil spoedvergadering van gezondheidsministers G7 

Het Verenigd Koninkrijk heeft vandaag opgeroepen tot een spoedvergadering van 
de gezondheidsministers uit de G7, de groep van rijke industriële landen, nu verschillende 
Europese landen besmettingen met de Omikron-variant hebben gemeld. Het VK is momenteel 
voorzitter van de G7. Het spoedverraad zal maandag plaatsvinden. 

‘Onder voorzitterschap van het VK zal maandag 29 november een spoedvergadering 
plaatsvinden met G7-gezondheidsministers om de ontwikkelingen omtrent Omikron te 
bespreken’, zei het Britse ministerie van Gezondheid.  

Het VK is momenteel voorzitter van de G7, die verder bestaat uit Canada, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Japan en de Verenigde Staten. ‘Onder voorzitterschap van het VK zal 
maandag een spoedvergadering plaatsvinden met G7-gezondheidsministers om de 
ontwikkelingen omtrent Omikron te bespreken’, aldus het Britse ministerie van Gezondheid. 
Bron: AD, 28 november 2021.  
 
Ook in Canada zijn twee mensen besmet geraakt met de Omikron-
variant  
 
Ook in Canada zijn twee mensen besmet geraakt met de Omikron-variant van het 
coronavirus. Het gaat om twee reizigers die onlangs Nigeria hebben bezocht. Dit meldt 
persbureau AFP. 
 
Het is de eerste keer dat de Omnikron-variant is Canada is geconstateerd. De reizigers zijn in 
isolatie gegaan in Ottawa. De gezondheidsautoriteiten doen momenteel bron- en 
contactonderzoek. Bron: AD, 28 november 2021.  
 
Ontsnapt echtpaar uit quarantainehotel aangehouden in vliegtuig op 
Schiphol 
 
Er is zondag een echtpaar aangehouden op Schiphol, nadat het stel uit een quarantainehotel 
was gevlucht. Dit deelt de Koninklijke Marechaussee in een bericht op Twitter.  
 
Het was het echtpaar bijna gelukt om het land te ontvluchten. De twee bevonden zich namelijk 
in een vliegtuig dat op het punt stond om te vertrekken, toen ze nog net aangehouden konden 
worden. De militaire dienst leverde het stel daarna over aan de GGD.  
 
Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat het gaat om het hotel in de regio 
Kennemerland waar positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika in isolatie zitten. In het hotel zien 
particuliere beveiligers erop toe dat de gasten die in isolatie moeten blijven zich daar ook aan 
houden.  
 
Beveiligers en politie bewaken het hotel in de regio Kennemerland waar positief geteste 
reizigers uit Zuid-Afrika in isolatie zitten. In het hotel zien particuliere beveiligers erop toe dat 
de gasten die in isolatie moeten blijven zich daar ook aan houden, zegt een woordvoerster van 
Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland en burgemeester van 
Haarlemmermeer.  
 
Buiten zorgen politie en marechaussee dat niemand het hotel binnenkomt die er niets te 
zoeken heeft. ‘De bewaking staat er niet voor niets’, antwoordt de woordvoerster op de vraag 
of ze al in actie moesten komen om positief geteste reizigers op hun kamer te houden. De 
reizigers wordt in eerste instantie gevraagd zich aan de regels voor de isolatie te houden, pas 
als ze dat niet doen, wordt een verplichting opgelegd. 
 
Burgemeester Schuurmans heeft de bewaking ingesteld in overleg met het Openbaar 
Ministerie (OM) en de GGD, die moet aangeven dat er een gevaar bestaat voor de 
volksgezondheid. 
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Hoeveel van de besmette reizigers uit Zuid-Afrika nog in het hotel zitten, kon de 
Veiligheidsregio niet zeggen, maar demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei 
zondagmiddag dat ‘een flink deel’ van de besmette passagiers nog in het hotel verblijft. De 
bewaking blijft er ook, zolang gasten in isolatie zitten in het hotel, zegt de Veiligheidsregio. 
Iemand kan alleen naar huis om daar verder in isolatie te blijven als er sprake is van 
‘beschermd vervoer.’ 
 
In totaal zijn 624 passagiers die vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden door de GGD 
getest op corona, van wie 61 positief. Bij 13 personen is tot nu toe de Omikron-variant van 
het coronavirus aangetroffen, maar het onderzoek naar alle positief geteste personen is nog 
niet afgerond. Bron: AD, 28 november 2021. 
 
Omikronmutant mogelijk al breder verspreid in Nederland: 
‘Zorgwekkende variant’  
 
Met een quarantaineplicht en strenge controles hoopt het kabinet de nieuwe virusvariant 
buiten de deur te houden. Maar de kans is reëel dat de Omikronmutant al vaker voorkomt 
dan vastgesteld. En dat kan om zwaardere lockdownrestricties vragen.  
 
Het is ‘zeker niet ondenkbaar’ dat er meer Omikron-besmettingen zijn, meldde minister Hugo 
de Jonge van Volksgezondheid (CDA) vanmiddag tijdens een persmoment in Rotterdam. ‘Deze 
dertien zijn nu bevestigd. Maar het is denkbaar dat er meer gevallen zijn.’  
 
Bij lang niet alle positieve testuitslagen wordt namelijk het ‘dna’ van het virus onderzocht, 
dus het kan zijn dat de mutant al breder verspreid is, erkent de minister. ‘Hij is nog niet 
teruggevonden in de wekelijkse steekproef van 1500, dus dat doet vermoeden dat-ie niet in 
groten getale aanwezig was. Maar we weten het niet zeker. Dat moeten we onderzoeken. We 
maken ons zorgen over deze variant, omdat hij besmettelijker lijkt.’ 
 
De Jonge kan ‘niet uitsluiten’ dat de opkomst van de nieuwe virusversie Nederland dwingt om 
nog hardere lockdownmaatregelen te nemen. Experts zijn bezorgd over de mutant die 
waarschijnlijk een flink hogere reproductiewaarde heeft dan de nu dominante 
deltaversie. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe gevaarlijk de variant werkelijk is als het gaat 
om ernstige ziekte en of bestaande vaccins nog even veel bescherming bieden.  
 
Zuid-Afrika boos over sluiting grenzen: ‘Geen paniek, symptomen zijn 
mild’ 
 
Zuid-Afrika maant de wereld tot kalmte, nu steeds meer landen geconfronteerd worden met 
de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus en hun grenzen sluiten. De symptomen zijn 
tot nu toe mild en niet ernstig, zeggen artsen. Het land wil dat de reisverboden onmiddellijk 
worden opgeheven. De WHO sluit zich daarbij aan. 
 
‘De besmettingen die zich tot nu toe hebben voorgedaan, waren allemaal milde gevallen, milde 
tot matige gevallen. En dat is een goed teken’, zegt viroloog Barry Schoub bij de BBC. Hij is 
hoofdadviseur van het vaccinatieprogramma in Zuid-Afrika. Ook stelt Schoub dat de 
Omikron-variant door zijn mutaties mogelijk minder ‘fit’ is dan de Deltavariant.  
 
Ook Angelique Coetzee, de Zuid-Afrikaanse arts die de variant ontdekte, zegt dat de 
symptomen ‘ongewoon’ zijn, maar vooralsnog ‘mild en niet ernstig.’Geen van hen had volgens 
haar smaak- of reukverlies en ongeveer de helft was gevaccineerd, aldus de arts. ’Het virus 
treft vooral jonge mensen, die last hebben van spierpijn en extreme vermoeidheid. Het gaat 
inmiddels veel beter met ze. We weten nog niet wat er gebeurt als oudere, ongevaccineerde 
mensen besmet raken.’ 
 
Coetzee zegt tegen de Zuid-Afrikaanse zender News24 ook andere artsen te hebben 
geraadpleegd. Die bevestigen haar beeld. Patiënten met deze variant belanden zelden in het 
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ziekenhuis, zegt Coetzee. ’Ze blijven thuis en binnen twee tot drie dagen nadat we ze hebben 
gezien, worden ze beter. Er is in dit stadium nog niets spectaculairs. Er is echt geen reden tot 
paniek.’  
 
Afgelopen week maakten wetenschappers in Zuid-Afrika de ontdekking van de nieuwe variant 
officieel bekend. Wetenschappers denken dat bij duizenden besmettingen In zuidelijk Afrika 
sprake is van de Omikron-variant. 
 

 
Coronatest bij een passagier die naar Oeganda reist. © Reuters  

De meesten zijn ontdekt in Zuid-Afrika. De besmettingscijfers in het land hebben de afgelopen 
weken een enorme vlucht genomen: van een paar honderd nieuwe gevallen per dag eerder 
deze maand tot 3220 in de afgelopen 24 uur. Zuid-Afrikaanse gezondheidsexperts denken dat 
de variant verantwoordelijk is voor 90 procent van de nieuwe gevallen. 

Inmiddels is de variant in steeds meer landen vastgesteld. Maar buiten Zuid-Afrika zijn in 
geen enkel land zoveel besmettingen officieel bevestigd als in Nederland (13). In Botswana, 
waar de variant ook als een van de eerste landen werd opgemerkt, stond de teller vrijdagavond 
op vier bevestigde gevallen. Naar nog eens elf verdachte besmettingen wordt onderzoek 
gedaan. 

In Frankrijk zijn mogelijk acht besmettingen met de Omikron-variant ontdekt, meldde het 
ministerie van Volksgezondheid zondagavond. In andere landen gaat het nog om slechts 
enkele gevallen. In Duitsland zijn tot dusver drie gevallen bekend, in het Verenigd Koninkrijk 
en Denemarken twee en in Italië, België en Tsjechië vooralsnog één. Buiten Afrika en Europa 
zijn in zowel Australië als Hongkong twee besmettingen vastgesteld en in Israël één.  

Uit voorzorg sloten de afgelopen dagen steeds meer landen de grenzen voor inwoners uit 
zuidelijk Afrika. De Afrikaanse landen zijn boos over de inreisverboden, aangezien de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook al opriep tot kalmte. 

‘In andere landen zijn ook nieuwe varianten geconstateerd. Geen van die gevallen had banden 
met zuidelijk Afrika’, zei Joe Phaahla, minister van Volksgezondheid van Zuid-Afrika, 
vrijdag. ’We hebben het gevoel dat sommige leiders van landen zondebokken zoeken om het 
hoofd te bieden aan iets wat een wereldwijd probleem is.’ 
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De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa doet een ‘dringende’ oproep aan rijke landen 
de reisverboden onmiddellijk te beëindigen. ‘Landen die reisbeperkingen hebben opgelegd 
discrimineren oneerlijk tegen Zuid-Afrika en helpen niet het probleem op te lossen.’ 

Microbioloog Shabir Madhi zegt tegen de Arabische zender Al-Jazeera: ’Het is naïef van 
ontwikkelde landen om te denken dat ze de verspreiding van deze variant kunnen stoppen 
met een algemeen vliegverbod op landen in zuidelijk Afrika. Het virus heeft zijn weg naar de 
samenleving al gevonden, naar individuen die niet eens gereisd hebben of in contact zijn 
gekomen met iemand uit zuidelijk Afrika.’ 

Madhi vindt dat Zuid-Afrika ten onrechte de schuld krijgt van de nieuwe variant. ’Het feit dat 
het hier is ontdekt, maakt het nog geen Zuid-Afrikaanse variant. Het werd alleen hier ontdekt. 
In Zuid-Afrika hebben we een van ‘s werelds beste Covid-onderzoeksfaciliteiten op basis van 
onze ervaring met de behandeling van hiv en tbc. We lopen al een tijdje voorop en zijn dus het 
slachtoffer van ons succes.’  

 
Een sneltest op het vliegveld van Kaapstad. © EPA  

Ook de Afrikaanse Unie heeft ontstemd gereageerd op alle kritiek richting Zuid-Afrika en de 
rest van het continent. ‘Niemand kan hier iets aan doen’, citeert de BBC Ayoade Alakija, die 
verantwoordelijk is voor de vaccinaties. ‘Dit komt doordat de wereld niet in staat is mensen 
op een eerlijke, urgente en snelle manier te vaccineren. Dit komt doordat de rijke landen voor 
zichzelf vaccins aan het hamsteren zijn. Dit is onacceptabel.’  

Ook over de reisbeperkingen is hij niet te spreken. Die zijn wat hem betreft gebaseerd op 
politieke overwegingen, niet op wetenschappelijke. ‘Dit is verkeerd. Waarom sluiten we alleen 
Afrikanen buiten als het virus al op drie continenten is gearriveerd?’ 

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft er zondag bij landen op aangedrongen om 
‘de wetenschap te volgen’ in plaats van reisverboden op te leggen. ‘Er is momenteel geen 
informatie die erop wijst dat de symptomen die gepaard gaan met Omikron verschillen van 
die van andere varianten’, aldus de WHO.  

De recent ingestelde reisverboden hebben ook politieke implicaties, suggereert de WHO. ‘De 
ingevoerde reisverboden die gericht zijn op Afrika vallen de wereldwijde solidariteit aan’, zei 
Matshidiso Moeti, regionaal directeur-generaal van de WHO in Afrika. 
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De WHO benadrukt dat het nog niet duidelijk is of de nieuwe variant besmettelijker is dan 
andere 2-varianten of dat de variant tot ernstiger ziekte leidt. ‘Voorlopige gegevens suggereren 
dat er steeds meer ziekenhuisopnames zijn in Zuid-Afrika, maar dit kan te wijten zijn aan het 
toenemende aantal mensen dat besmet raakt ,in plaats van aan een specifieke infectie met 
Omikron.’ Bron: AD, 28 november 2021. 

Miss Universe-verkiezingen gaan door ondanks Omikronmutant 
 
De Miss Universe-verkiezing in Israël gaat gewoon door op 12 december, ondanks de nieuwe 
reisbeperkingen om de Omrikonmutant van het coronavirus in bedwang te houden, meldde 
minister van Toerisme Yoel Razvozov vandaag. Het Red Sea resort in de badplaats Eilat is het 
middelpunt van deze internationale schoonheidswedstrijd. 
 
Gisteren kondigde Israël een inreisverbod aan voor buitenlanders samen met andere strengere 
maatregelingen. Terugkerende inwoners en burgers moeten langer in quarantaine en 
daarnaast wordt de omstreden methode om telefoons uit te lezen weer ingevoerd. De 
deelnemers krijgen vrijstelling van deze restricties en ondergaan elke 48 uur een PCR-test, 
volgens Razvozov. 
 
‘Dit evenement wordt in 175 landen uitgezonden, het is een belangrijk evenement dat Eilat 
ook hard nodig heeft’, vertelde Razvozov aan verslaggevers van Reuters. ‘We weten hoe we dit 
evenement kunnen managen. Door gebruik te maken van de ontheffingen, zullen we meerdere 
evenementen zoals deze hebben. Israël heeft zich al toegewijd aan deze evenementen en kan 
ze niet meer annuleren.’ 
 
Sharon Alroy-Preis, hoofd van de dienst van volksgezondheid, zei dat het land bezig is met 
een veiligheidsplan voor de verkiezing en toegangsbeperking voor landen die als risicovol 
worden beschouwd. Volgens Alroy-Preis heeft Israël tot nu toe één bevestigde Omikron-
besmetting, een vrouwelijke toerist uit Malawi.  
 
Alroy-Preis probeerde de geplande herinvoering van het tracken van mobiele telefoons te 
bagatelliseren met behulp van technologie die is ontwikkeld door de Shin Bet-organisatie voor 
terrorismebestrijding. Deze methode, tegengewerkt door privacytoezichthouders, werd in mei 
2020 grotendeels opgeschort.  
 
De 25-jarige studente Julia Sinning uit Amsterdam zal Nederland vertegenwoordigen bij de 
Miss Universe-verkiezing. De jury prees haar als ‘een prachtige, pure vrouw die zichzelf durft 
te laten zien.’Bron: AD, 28 november 2021.  
 

De coronapandemie gaat de toerismesector wereldwijd in 2021 
opnieuw 2 biljoen dollar (1,77 biljoen euro) kosten 

De coronapandemie gaat de toerismesector wereldwijd in 2021 opnieuw 2 biljoen dollar (1,77 
biljoen euro) kosten. Dat bedrag aan gederfde inkomsten is vergelijkbaar met het verlies in 
het jaar ervoor, zegt de toerismeorganisatie van de Verenigde Naties, UNWTO, maandag. 

De in Madrid gevestigde UNWTO noemt het herstel van de mondiale toerismesector in 2021 
'fragiel' en 'langzaam.’De sombere voorspelling komt op het moment dat veel landen in 
Europa worstelen met een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen en vlak nadat 
de nieuwe, potentieel besmettelijker Omikronmutatie van het coronavirus is opgedoken.  

Ook voor 2022 lijken de vooruitzichten daarom niet erg hoopvol. UNWTO-topman Zurab 
Pololikashvili drong er maandag bij landen wereldwijd op aan om op zijn minst hun 
coronavirusprotocollen en -maatregelen te harmoniseren. Want toeristen zijn nu vaak 'in de 
war' en 'weten niet hoe ze moeten reizen'. 

Op dit moment houden volgens de VN-organisatie nog 46 landen, goed voor 21 procent van 
alle bestemmingen wereldwijd, hun grenzen volledig gesloten voor toeristen. Nog eens 55 
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landen houden hun grenzen deels dicht voor buitenlandse bezoekers. Slechts vier landen in 
de wereld hebben werkelijk alle aan het coronavirus gerelateerde beperkingen opgeheven: 
Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek en Mexico. Bron: AD, 29 november 2021. 

 

 © EPA — Om de risico's op coronabesmettingen in te perken, zijn er slechts beperkte 
aantallen toeristen welkom op Bali tijdens de komende kerstvakantie . 

Doutzen Kroes hekelt coronabeleid, maar ving wel duizenden euro’s 
coronasteun 

Doutzen Kroes heeft sinds de uitbraak van het coronavirus al flink wat stof doen opwaaien 
met haar kritiek op de  bijbehorende maatregelen. Nu blijkt echter dat ze wel voor duizenden 
euro’s aan coronasteun heeft opgevraagd voor haar bedrijf AHAU Gele Zon B.V. 

Dit schrijft Quote op basis van openbare gegevens van het UWV over de NOW-steun voor 
ondernemers. In totaal kreeg het topmodel over de vijf aanvraagperiodes 18.817 euro aan 
NOW-steun bijgeschreven op haar rekening. Het overgemaakte bedrag zal naar alle 
waarschijnlijkheid geen grote impact hebben op de bankrekening van de Friezin. Volgens de 
meest recente schatting van Quote ligt haar vermogen rond de 29 miljoen euro. 
 
De NOW-steun staat voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, en is in 
het leven geroepen om bedrijven met een verminderde omzet vanwege de coronacrisis een 
steuntje in de rug te bieden. 

In juli vorig jaar liet Kroes na ‘urenlange research’ weten te twijfelen aan de oprechtheid van 
de media, farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven. Het topmodel suggereert 
dat zij verkeerde motieven zouden nastreven in deze donkere tijden. 

‘Is het gemakkelijker om een door angst gedreven samenleving te beheersen?’, schreef ze in 
een bericht aan haar ruim 7 miljoen volgers op Instagram. ‘Willen ze het beste voor ons? En 
met ‘zij’ heb ik het over de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote 
bedrijven die heel andere belangen hebben dan de onze, zo lijkt het.’ 
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Twee maanden geleden liet Kroes daarnaast weten zich niet te laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Ook wil het topmodel niet bewijzen dat ze gezond is zodat ze ‘kan deelnemen in 
de samenleving.’ ‘Ik accepteer geen uitsluiting van mensen op basis van hun medische status’, 
luidt haar standpunt. Volgens Doutzen is vrijheid van meningsuiting bovendien een recht ‘dat 
het waard is om voor te vechten, maar we kunnen dit alleen oplossen in vrede en liefde.’ Bron: 
AD, 28 november 2021.  

Voor Doutzen is grens bereikt: ‘Ik laat mij niet dwingen om het vaccin te 
nemen’ 

Doutzen Kroes is niet van plan zich te laten vaccineren of deel te nemen aan de 
'testmaatschappij.’Dat schrijft het Nederlandse topmodel vandaag in een uitgebreid bericht, 
nadat ze zich zes maanden lang stil heeft gehouden op sociale media. ‘Mijn handen trillen 
terwijl ik dit schrijf, maar ik voel dat het tijd is om moed boven comfort te kiezen en mijn 
waarheid uit te spreken.’ 

Het is niet de eerste keer dat Kroes zich uitspreekt tegen het coronavirus en de bijbehorende 
maatregelen. Vorig jaar stelde ze bijvoorbeeld na ‘urenlang research’ te hebben gedaan twijfels 
te hebben gekregen over de oprechtheid van de media, de farmaceutische industrie, 
regeringen en grote bedrijven. Kort daarna riep ze haar volgers op om vooral respect voor 
elkaar te hebben. 

Ook na die uitspraken bleef Kroes zich verzetten tegen de maatregelen. Zo schreef ze in maart 
dit jaar nog dat ze tegen coronatesten bij kinderen was. Kroes besloot zich daarna stil te 
houden, maar vandaag - na zes maanden - is ze terug op Instagram met een duidelijke 
boodschap. 

‘De afgelopen maanden waren erg rustig zonder sociale media. Een deel van mij wilde 
ontsnappen in mijn familiebubbel en alles aan het geloof overlaten. Dat deel van mij gelooft 
in de kracht van bewustzijn, dat alles waar je energie aan geeft zal groeien. Dus ik probeerde 
het negatieve te negeren en me op het positieve te concentreren. Maar op dit moment kan ik 
mijn ogen niet langer sluiten voor het onrecht dat zich recht voor onze neus afspeelt’, begint 
Kroes haar bericht. Ze vervolgt: ‘Andere mensen hebben me hoop en kracht gegeven met hun 
moed om op te komen voor onze rechten. Ze raakten mijn hart en inspireerden me om 
hetzelfde te doen.’  

Op dit moment kan ik mijn ogen niet langer sluiten voor het onrecht dat zich recht voor onze 
neus afspeelt, aldus Doutzen Kroes. 

En dus laat Doutzen ‘met trillende handen’ weten dat ze zich absoluut niet laat vaccineren. 
Ook wil het topmodel niet bewijzen dat ze gezond is zodat ze ‘kan deelnemen in de 
samenleving.’ ‘Ik accepteer geen uitsluiting van mensen op basis van hun medische status’, 
luidt haar standpunt. Volgens Doutzen is vrijheid van meningsuiting bovendien een recht ‘dat 
het waard is om voor te vechten, maar we kunnen dit alleen oplossen in vrede en liefde.’ 
 
Kroes hoopt met haar bericht ‘de fakkel van liefde en hoop’ door te geven. Ze is overigens niet 
de eerste die zich uitspreekt tegen het coronabeleid. Voor zanger Tim Douwsma was de grens 
eerder deze week al bereikt. Hij liet weten niet mee te doen aan de coronapas. Hij is ook een 
van de eersten die zich uitlaat over het bericht van Doutzen. ‘Dankbaar en moedig dat Doutzen 
zich opnieuw uitspreekt en opstaat! Laat het de start zijn van een beweging’, schrijft de zanger 
op Instagram.  

Het model kan ook rekenen op positieve reacties van onder meer Lieke van Lexmond, Sunnery 
James, Fajah Lourens en Thierry Baudet. Ook in het buitenland blijft het bericht niet 
onopgemerkt. ‘Bedankt dat je je stem en platform zo goed gebruikt’, reageert influencer en 
podcastmaker Jessica Harlow onder andere.  Bron: AD, 17 september 2021. 
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© EPA 
 
Doutzen Kroes komt met coronacomplot: ‘Willen ze wel dat we gezond 
zijn?’ 
 
Doutzen Kroes heeft gisteravond op Instagram een post geplaatst waarin zij haar gedachten 
over de coronacrisis met haar volgers deelt. De Friese superster heeft naar eigen zeggen de 
afgelopen maanden ‘urenlang research’ gedaan, wat heel veel vragen heeft opgeleverd. 
 
‘Ik ben een tijdje stil geweest, omdat ik heb geprobeerd om alles te begrijpen, maar ik begrijp 
het niet’, schrijft Kroes. ‘Mijn vragen zijn: willen ze dat wij gezond zijn? Waarom is het boosten 
van ons immuunsysteem met vitamines en voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen geen 
onderdeel om corona te bestrijden? Willen ze dat we verenigd of verdeeld zijn?’ 
 
Wereldwijd zijn er meer dan vijftien miljoen besmettingen geconstateerd en ruim 600.000 
mensen overleden. In Nederland zijn zeker zesduizend patiënten door COVID-19 overleden. 
Hoewel het aantal besmettingen de afgelopen weken snel terugliep, neemt dat toe nu het 
kabinet de teugels laat vieren.  
 
In alle landen nemen regeringen maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. 
In Nederland moeten mensen bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden en veelvuldig handen 
wassen. Uiteindelijk wil het kabinet daarmee voorkomen dat er een te grote druk ontstaat op 
de intensive cares. De afgelopen maanden lagen de ic’s overvol met zieke patiënten. Het 
zorgpersoneel kon de toestroom nauwelijks aan.   
 
Maar Kroes suggereert dat media, de farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven 
verkeerde motieven zouden nastreven in deze donkere tijden. ‘Is het gemakkelijker om een 
door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het beste voor ons? En met ‘zij’ heb 
ik het over de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote bedrijven die 
heel andere belangen hebben dan de onze, zo lijkt het.’ 
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Kroes vindt het raar dat ‘zes bedrijven (bijna) alle media bezitten, is dat niet een 
belangenconflict? En hoe werken de systemen waar we allemaal in zitten? Wie profiteert 
ervan? Ik heb altijd vragen gesteld, ik ben geboren in een familie die nooit gewoon volgde.’ 
 
Volgens Doutzen is het boek Cosmic Woman, een spirituele autobiografie van schrijfster Tessa 
Koop over haar reis naar een kosmisch bewustzijn, een grote inspiratiebron voor haar geweest. 
‘Je boek heeft mijn ogen geopend en mij een zetje gegeven’, aldus Kroes. Haar berichtje ‘power 
to the people’ is inmiddels ruim 20.000 keer geliket. 
 
Doutzens zus foodblogger Rens baarde eerder opzien met een betoog op Instagram waarin zij 
volgers adviseerde om klei te drinken omdat dat gezond zou zijn. Darmwetenschappers 
raadden toen af dit te doen. Rens reageerde hierop door te zeggen dat ‘de wetenschap ook 
maar een mening is.’ Bron: AD, 23 juli 2020.  
 
Doutzen roept op tot respect na ophef over coronacomplot 
 
Doutzen Kroes heeft vannacht weer van zich laten horen nadat ze drie dagen geleden met een 
coronacomplot op de proppen kwam. Het Friese model kreeg bakken kritiek over zich heen en 
was even stil op sociale media. Vandaag komt ze met een tegengeluid: ‘We hoeven het niet met 
elkaar eens te zijn om aardig tegen elkaar te doen’. 
 
Kroes slingerde drie dagen geleden een uitgebreid bericht de wereld in, waarin ze 
haar twijfels over het coronavirus en de aanpak van de overheid uitspreekt. In Nederland 
moeten mensen bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden en veelvuldig handen wassen. Het 
topmodel stelde dat ze ‘urenlang research’ heeft gedaan en dat ze door alle verkregen 
informatie vraagtekens heeft gekregen over de oprechtheid van de media, de farmaceutische 
industrie, regeringen en grote bedrijven.  
 
‘Is het gemakkelijker om een door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het 
beste voor ons?’ schreef Kroes, die ervan overtuigd is dat die organisaties andere belangen 
hebben dan ze naar buiten brengen. Bovendien is Kroes van mening dat het raar is dat ‘zes 
bedrijven (bijna) alle media bezitten, is dat niet een belangenconflict? En hoe werken de 
systemen waar we allemaal in zitten? Wie profiteert ervan? Ik heb altijd vragen gesteld, ik ben 
geboren in een familie die nooit gewoon volgde.’ 
 
Het bericht dat de blondine deelde kon rekenen op veel kritiek, maar Kroes laat zich de mond 
niet snoeren. Vandaag komt ze met een tegengeluid waarin ze oproept om elkaar te blijven 
respecteren. ‘We hoeven het niet met elkaar eens te zijn om aardig tegen elkaar te doen’, valt 
er te lezen. 
 
Hoewel Kroes onder haar nieuwe post weer sneren naar haar hoofd gegooid krijgt, zijn er ook 
veel mensen die reageren dat ze het volledig eens met haar zijn. ‘Precies’ en ‘Je hebt gelijk!’, 
luiden enkele reacties Bron: AD, 26 juli 2020.  
 
Zwitsers willen coronapas 

De Zwitsers staan in grote meerderheid achter de wet die het gebruik van 
de coronapas mogelijk maakt. Tegenstanders hadden een referendum afgedwongen, maar 
uiteindelijk bepaalde 62 procent van de kiezers dat de pas voor toegang tot onder 
meer restaurants en evenementen in stand kan blijven. Dat was een groter percentage dan 
verwacht. 

Het certificaat dat aantoont of iemand is gevaccineerd, hersteld of negatief is getest komt 
volgens critici neer op een verplichting tot vaccinatie. De wet, die eerder dit jaar werd 
goedgekeurd, geeft de regering de mogelijkheid uitzonderlijke maatregelen in te voeren om de 
corona-pandemie te bestrijden. Bron: AD, 28 november 2021. 
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In Nijmegen zijn 20 mensen opgepakt 

Bij een voorgenomen demonstratie van Nederland in Verzet in Nijmegen, die door 
burgemeester Hubert Bruls was verboden, zijn in totaal twintig mensen opgepakt. De politie 
meldt dat de aanhoudingen zijn verricht voor onder meer verboden wapenbezit en belediging. 
Bij de meeste verdachten is er een link met de verboden betoging. 

Bruls verbood de demonstratie in de binnenstad van Nijmegen op advies van de politie en de 
koepelorganisatie GGD GHOR en in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) in de Nijmeegse 
driehoek. Dat advies was 'vanwege ernstig risico op verstoring van de openbare orde en 
veiligheid en het niet kunnen handhaven van de coronamaatregelen'. 

Politie en marechaussee controleerden zondag de toegangswegen naar het centrum van de 
stad. Een aantal personen werd de toegang tot de stad geweigerd. Bron: AD, 28 november 
2021. 

 

 

Een sticker zoals die werd aangetroffen in één van de bushokjes. © Jasper Vermeer  
 
Zitplaatsen ‘alleen voor gevaccineerden’ in bushokjes Hellevoetsluis; 
vervoerder EBS weet van niets 
 
In bushokjes van vervoerder EBS in Hellevoetsluis zijn stickers aangetroffen met daarop de 
tekst ‘zitplaats alleen voor gevaccineerden’, inclusief het R-net logo. Woordvoerder Jasper 
Vermeer laat weten dat deze niet door zijn werkgever zijn aangebracht en dat de stickers die 
zijn aangetroffen, onmiddellijk zijn verwijderd. 
 
‘Vrijdag ontvingen we uit het veld foto’s met daarop de stickers en berichten waaruit duidelijk 
werd dat mensen deze hadden aangetroffen in onze bushokjes’, vertelt Vermeer. ‘Laat duidelijk 
zijn: die hebben wij daar niet aangebracht. Erg vervelend dat bepaalde mensen menen ons 
beleid te moeten bepalen.’ 
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Om hoeveel stickers en welke bushokjes het gaat, weet hij niet. ‘Nadat we erover waren 
geïnformeerd, hebben we een ronde gedaan en zijn alle aangetroffen stickers verwijderd. Ik 
heb nog niet gehoord of het er veel waren. Vanzelfsprekend zijn we nog steeds extra 
alert.  Meer heb ik er op dit moment niet over te zeggen.’ 
 
De boodschap is in ieder geval verwijderd in bushokjes in Hellevoetsluis. EBS OV is - onder 
de noemer R-Net - verantwoordelijk voor het busvervoer op Voorne-Putten. Bron: AD, 28 
november 2021.  
 
Tienduizend mensen ondertekenen aangifte tegen Willem Engel: 
‘Mogelijk achter tralies’ 
 
De kloof tussen de kampen in het coronadebat lijkt met de dag groter te worden. Volgens 
Norbert Dikkeboom uit Harderwijk komt dat vooral door één man: Willem Engel, voorman van 
actiegroep Viruswaarheid. De afgelopen maanden werkte hij minutieus aan ‘de grootste 
aangifte ooit tegen één persoon in Nederland’. 
 
Tienduizend mensen schaarden zich tot zondagavond achter het burgerinitiatief van Norbert 
Dikkeboom (49) uit Harderwijk, die met een collectieve aangifte Willem Engel juridisch en 
strafrechtelijk wil laten vervolgen voor zijn uitspraken in het verhitte coronadebat.  
 
Dikkeboom is vader en daarnaast eindverantwoordelijke voor de verkoop van apparatuur en 
medische verbruiksartikelen aan ziekenhuizen in de Benelux, maar greep de afgelopen 
maanden al zijn vrije tijd aan om samen met een vriend de website ‘aangifte willemengel’ in 
het leven te roepen. Daarop kunnen mensen een reeds uitgeschreven officiële aangifte tegen 
Engel plaatsen. Dikkeboom wil de collectieve aangifte, voorzien van een pakket bijlagen, zeer 
binnenkort aanbieden aan OM-topman Gerrit van der Burg. Bron: AD, 28 november 2021. 
 
Clubs in het amateurvoetbal worstelen met aangescherpte maatregelen 
 
Clubs in het amateurvoetbal worstelen met de aangescherpte maatregelen, die sinds vandaag 
van kracht zijn. Volgens de nieuwe regels mogen er na 17.00 uur geen wedstrijden meer 
worden gespeeld of getraind worden in de amateursport. 
 
Dat ging op de eerste dag al bijvoorbeeld mis in Tiel. Daar werd het duel van ODC uit Boxtel 
tegen RKTVC werd afgelast omdat de eindtijd van 17:00 niet meer gehaald kon worden. Dat 
kwam omdat bij een eerdere wedstrijd een vechtpartij was uitgebroken en iemand 
per ambulance moest worden afgevoerd.  
 
Andere clubs zitten in een spagaat omdat doordeweeks 's avonds trainen niet mogelijk 
is. Derdedivisionist Barendrecht heeft bovendien al weken geen wedstrijden meer kunnen 
spelen. Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) heeft er al bij de KNVB op 
aangedrongen om de competitie tijdelijk stil te leggen. Bron: AD, 28 november 2021. 

Amateurwedstrijd afgelast: door voorafgaande vechtpartij kon 
‘coronatijd’ 17:00 niet gehaald worden 

Een bizarre situatie zondagmiddag in Tiel. Het duel van ODC uit Boxtel tegen RKTVC werd 
afgelast omdat de eindtijd van 17:00 niet meer gehaald kon worden. De oorzaak: een 
vechtpartij bij een eerdere wedstrijd op het sportcomplex waarbij iemand volgens de coach 
van de bezoekers bewusteloos in een ambulance lag.  

Het incident vond plaats tijdens de wedstrijd RKTVC 2-CHC 3. Het slachtoffer, een speler van 
de thuisclub, zou na meerdere ‘klappen en schoppen’ bewusteloos op de grond hebben gelegen 
en werd met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis. 
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RKTVC schakelde al eerder in de middag de hulp van de politie in, omdat er - in strijd met de 
coronamaatregelen - supporters waren meegekomen met de club uit Den Bosch. ‘Zij lieten 
zich ook niet wegsturen’, vertelt Herman van Barneveld, secretaris van RKTVC. 

‘Na ruim een half uur kwamen er eerst een paar boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren, 
red.) het sportpark op. Dat snapte ik ook wel, zij moesten in eerste instantie handhaven. Op 
dat moment had het incident op het veld net plaatsgevonden. Binnen de kortste keren stond 
de parkeerplaats vol met politieauto’s.’ 

Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. De politie eiste wel dat iedereen voor 17.00 
uur het sportpark had verlaten. 

Gevolg van de vechtpartij was dat de wedstrijd van het eerste elftal van RKTVC - op hetzelfde 
veld - niet tijdig kon beginnen. De teams deden tijdens het tumult al wel hun warming-up, 
maar gingen daarna weer de kleedkamers in. Na ruim een half uur wachten besloot 
scheidsrechter Konings een streep door het duel te zetten, omdat de eindtijd van 17.00 uur 
niet meer kon worden gehaald. 

‘Doordat het lang duurde voordat de politie er was en de gewonde speler per ambulance werd 
afgevoerd, bleef het veld bezet’, vertelt Van Barneveld. ‘Omdat de teams al weer even in de 
kleedkamer zaten, hadden ze eerst weer een warming-up moeten doen. Daar was geen tijd 
meer voor.’ 

‘Het was heel raar. Wij waren er klaar voor, we hadden de warming up al gedaan maar toen 
kon de wedstrijd niet op tijd beginnen. In de wedstrijd voor ons, tussen twee lagere ploegen, 
was iemand in elkaar geschopt. Die lag een poos bewusteloos en is met een ambulance 
afgevoerd’, vertelt ODC-trainer Piet Drijvers. 

‘De scheidsrechter heeft vervolgens, in overleg met ons, besloten om niet te starten. We 
konden niet op tijd klaar zijn en de politie eiste dat iedereen voor vijf uur het sportpark had 
verlaten. Het was uiteindelijk de beste oplossing. We hebben nu 100 kilometer voor niets 
gereden maar dat is niet anders. Ik heb even gezellig bij kunnen kletsen met de andere trainer, 
dat was een oude bekende. Nu maar even afwachten wat het gaat brengen komende week,’ 
aldus Drijvers. 

De politie bevestigt dat het slachtoffer een speler van RKTVC is. ‘Er was gedoe op het 
voetbalveld wat leidde tot een ruzie, een handgemeen onderling’, zegt een woordvoerder. Het 
slachtoffer ‘is door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor controle’. 

Of er zicht is op wie er klappen heeft uitgedeeld? ‘We doen komende week onderzoek. We 
moeten sowieso nog een keer spreken met de speler die naar het ziekenhuis is gegaan in 
verband met zijn verwondingen. Bron: BD, 28 november 2021. 

Amateurvoetbal in dubio nu trainen niet meer mogelijk is: ‘Langere 
winterstop is een aardige oplossing’ 

Coronamaatregelen brengen het amateurvoetbal in een spagaat. Op zaterdag en zondag 
mogen er tot 17.00 uur wedstrijden worden gespeeld, maar doordeweeks trainen is 
onmogelijk. Voor derde divisionist Barendrecht is spelen al weken een probleem. ‘Het duurt 
wel weer even om van deze ellende af te komen.’ 

‘Een langere winterstop lijkt mij een aardige oplossing’, vertelt Max van Dijk, aanvoerder van 
het door corona geplaagde Barendrecht. 

De afgelastingen van Barendrecht beginnen langzamerhand te wennen. Nadat eerder de 
wedstrijden tegen VVOG en SteDoCo werden afgelast vanwege coronabesmettingen bij de 
tegenstander, is de eerste selectie van Barendrecht de laatste weken een besmettingshaard, 
waardoor de wedstrijden tegen DOVO en DVS’33 geen doorgang vonden. De laatste wedstrijd 
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dateert van 30 oktober, toen de rood-witten in de najaarszon ODIN’59 met 5-0 verpulverden. 
Bron: AD, 28 november 2021. 

Zeker twee weken nodig om effecten van nieuwe Omikron-variant 
te onderzoeken 

Er zullen volgens de medische topadviseur van het Amerikaanse Witte Huis, Anthony 
Fauci, zeker twee weken nodig zijn om de effecten van de nieuwe Omikron-variant 
te onderzoeken. Het gaat onder meer om onderzoek naar de besmettelijkheid van de variant 
en om de mate waarin die wellicht resistent is tegen bestaande vaccins. 

De Omikron-variant is vooralsnog niet in de Verenigde Staten aangetroffen, maar dat is 
volgens Fauci slechts een kwestie van tijd. Hij zei echter te geloven dat de bestaande vaccins 
wel ‘een mate van bescherming’ tegen de nieuwe virusvariant zullen bieden. Fauci benadrukte 
daarom nogmaals het belang van het toedienen van boostershots in de strijd tegen corona. 

De Amerikaanse president Joe Biden geeft maandag een persconferentie over de Amerikaanse 
aanpak met betrekking tot de nieuwe virusvariant. Bron: AD, 29 november 2021. 

Suriname scherpt inreismaatregelen aan 

Om te voorkomen dat Suriname te maken krijgt met een nieuwe golf coronabesmettingen 
scherpt het land vanaf vandaag de inreisregels aan voor reizigers uit de 
hoogrisicolanden Nederland en Verenigde Staten. 

Behalve een bewijs van volledige vaccinatie en een recente PCR-test moeten reizigers vanaf 
maandag op de derde dag na aankomst ook een antigeentest doen. Als die positief is, moet 
die persoon in isolatie. Bij het verlaten van Suriname moeten reizigers kunnen laten zien dat 
ze de antigeentest daadwerkelijk hebben ondergaan op straffe van een boete van 100 euro. 

Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, die onlangs zelf Covid-19 opliep, heeft 
de aanscherping van de inreisregels niets te maken met de Omikron-variant. Het is vooral 
het grote aantal positieve tests in Nederland dat de Surinaamse autoriteiten zorgen baart. 

De ervaring leert dat het intensieve personenverkeer tussen Nederland en Suriname snel voor 
meer besmettingen in Suriname kan zorgen. Bron: AD, 29 november 2021. 

Vooral sterfte onder tachtigplussers neemt snel toe 

De stijging van het aantal sterfgevallen zette ook vorige week door, laten cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien. Het statistiekbureau merkt opvallend veel 
overlijdens bij mensen van tachtig jaar of ouder op. Er overleden naar schatting 2.250 
tachtigplussers, ongeveer 600 meer dan verwacht voor deze periode. 

Ook in de leeftijdscategorie 65 tot 80 jaar nam het aantal sterfgevallen toe, maar niet zo snel 
als onder tachtigplussers. Volgens het CBS overleden zo'n 1.150 mensen in de leeftijd van 65 
tot 80 jaar, ongeveer 250 meer dan te verwachten was op basis van eerdere sterftecijfers. 

De onderzoekers weten later pas waaraan deze mensen zijn overleden. De oorzaak schuilt 
vermoedelijk in de nieuwe golf van coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. Dat is echter 
niet met zekerheid te zeggen, omdat de actuele registratie van het aantal coronagerelateerde 
sterfgevallen onvolledig is. 

Er zit daarnaast een verschil tussen de CBS-cijfers en de officiële cijfers van het RIVM. Zo 
registreerde het RIVM vorige week 202 overleden COVID-19-patiënten. Dat zijn meldingen die 
worden gedaan door artsen bij de GGD's, maar niet alle artsen maken melding van overlijdens 
door COVID-19, omdat dit niet verplicht is. Het melden van besmettingen is dat wel. 
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Sinds augustus elke week oversterfte. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal 
sterfgevallen soms wat hoger ligt en soms wat lager. Pas als er veel meer mensen overlijden 
dan gebruikelijk, is er sprake van oversterfte. Sinds begin augustus was dit bijna elke week 
het geval.  

Uitvaartondernemers hebben het ‘verspreid druk’, laat hun branchevereniging BGNU weten. 
‘Bij de een is het angstvallig doodstil, de ander heeft het juist enorm druk, zoals in Limburg’, 
zegt BGNU-directeur Heidi van Haastert. 

Iemand die overlijdt, moet binnen zes werkdagen worden begraven of gecremeerd. Dat lukt 
nog; volgens de BGNU is er genoeg plek voor nabestaanden om in alle rust afscheid van een 
dierbare te nemen. ‘We hebben behoorlijk wat overcapaciteit in de branche. We hebben genoeg 
vet op de botten en we kunnen nog indikken. Dit vangen we prima op.’ Ook begraafplaatsen 
en mortuaria hebben volgens de vereniging nog voldoende ruimte. Bron: NU.nl, 26 november 
2021. 

Niet-gevaccineerden tussen 55 en 64 jaar hebben tot vijftig keer meer 
kans om te sterven aan Covid-19 

Wie tussen 55 en 64 jaar is en zich niet heeft laten vaccineren tegen in het coronavirus, heeft 
bijna vijftig keer meer kans om te overlijden aan Covid-19 dan wie wél gevaccineerd is in die 
groep. Dat blijkt uit een nieuw rapport van gezondheidsinstituut Sciensano, het Belgische 
RIVM. 

Sciensano keek naar de vaccinatiestatus van 105 Belgen die in de periode van 6 september 
tot 17 oktober 2021 stierven aan Covid-19. Van de dertien Belgen tussen 18 en 54 jaar die in 
die periode bezweken, waren er twaalf niet gevaccineerd. In de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar 
waren zes van de zeven overleden patiënten niet ingeënt. Van de negentien overleden 
coronapatiënten tussen 65 en 74 jaar oud waren er twaalf niet gevaccineerd. Bron: NU.nl, 27 
november 2021. 

De Jonge bekrachtigt fase 2D: kritieke zorg uitgesteld, hulp vanuit 
Defensie 

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft vrijdag de zogenoemde fase 2D 
in de zorg bekrachtigd. Dat is de laatste fase voor code zwart en betekent concreet dat 
ziekenhuizen binnenkort geen chemotherapie, niertransplantaties en andere kritieke 
planbare zorg meer bieden. Het gaat om operaties en behandelingen die binnen zes weken 
zouden moeten worden uitgevoerd. 

Als gevolg van de bekrachtiging kunnen ook Defensie en het Rode Kruis worden ingezet. Zo 
worden in het militair hospitaal in Utrecht zo'n honderd militairen geplaatst die vanaf 
maandag coronapatiënten kunnen opvangen, vertelt Commandant der Strijdkrachten Onno 
Eichelsheim in het radioprogramma 1 op 1. 

In het hospitaal komen tien tot twintig ic-bedden. Eichelsheim vermoedt dat Defensie 
binnenkort op nog meer plaatsen ondersteuning gaat bieden. ‘Wij zijn er klaar voor.’ Hij houdt 
ook rekening met de inzet van Defensie om de veiligheid in Nederland te waarborgen, als de 
nieuwe maatregelen zouden leiden tot grote gewelddadige protesten. 

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vroeg De Jonge woensdag al over te gaan tot fase 
2D. De minister liet toen weten dat toezichthouders nog onderzochten of andere vormen van 
zorg al genoeg zijn afgeschaald om tot die fase over te gaan. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde vrijdag dat een op de drie operatiekamers in 
ziekenhuizen niet meer in gebruik is. 18 van de 73 ziekenhuizen die gegevens hebben 
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overlegd, lieten weten dat ze de kritieke planbare zorg niet of niet altijd binnen zes weken 
konden verlenen. 

Deze zorg moet binnen de periode verleend worden om gezondheidsschade te voorkomen. 
Daarom beoordelen medisch specialisten per situatie of het verantwoord is om een 
behandeling uit te stellen. 

Maar liefst 55 ziekenhuizen konden alle normale planbare zorg niet meer verlenen. Dat komt 
neer op vier op de vijf ziekenhuizen. 

Fase 2D was van januari tot mei ook van kracht in Nederland. ‘We wilden daar zo lang mogelijk 
uit blijven, maar het is onvermijdelijk dat die fase gaat intreden’, aldus De Jonge. 

Het betekent wel dat er hele goede afspraken over het afschalen van andere zorg nodig zijn. 
Het kan niet dat er in de ene regio nog heupoperaties worden uitgevoerd, terwijl elders 
chemokuren eruit gaan.’ Bron: NU.nl, 27 november 2021. 

Horeca heeft het gevoel dat coronabrandhaard niet wordt aangepakt 
 
Waarom wordt de horeca nu hard geraakt en blijven de scholen open? Dat vragen 
verscheidene grote horeca-ondernemers zich af na de coronapersconferentie van 
vrijdagavond. ‘Als er ergens brand is, moet je die blussen. Er is nu een coronabrandhaard in 
het onderwijs. Daar moet dan wat aan worden gedaan’, zegt de Amsterdamse horecamagnaat 
Won Yip, die meerdere cafés heeft in de hoofdstad. 

Bij Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren in Breda, klinkt dezelfde kritiek. En 
ook Robèr Willemsen, restauranthouder en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland 
(KHN), wijst erop dat de scholen wel openblijven. ‘Halfzachte maatregelen’ noemt hij de 
gekozen aanpak van het kabinet, terwijl de horeca door de verplichte sluiting om 17.00 uur 
‘feitelijk plat’ zou komen te liggen. 

Hun Rotterdamse collega Herman Hell haalt de besmettingscijfers erbij. Besmettingen vinden 
volgens hem vooral thuis, bij vrienden op bezoek en op scholen plaats. Hij spreekt daarom 
van ‘symbolische maatregelen’, maar daar krijg je volgens hem het virus niet mee weg. 

De ondernemers zijn bang dat de pandemie op deze manier ‘nog lang bij ons zal blijven.’De 
Vos vreest zelfs dat het door de ‘net-niet-oplossing’ zomaar maanden kan gaan duren voor 
alles weer normaal is. Vooral het gebrek aan perspectief zit hun dwars. ‘Ik mis een stip op de 
horizon,’ geeft Won Yip aan. 

Wat volgens de mannen nodig was waren harde maatregelen, zodat Nederland snel van alle 
ellende af zou zijn. Dan was er bijvoorbeeld wellicht nog een kans geweest dat restaurants 
rond de kerst weer volop in bedrijf zijn. Nu ze om 17.00 dicht moeten kan de zo belangrijke 
decembermaand eigenlijk al volledig worden afgeschreven, klinkt het. 

‘Mensen kunnen nog wel een bak koffie komen drinken. Maar dan heb je alles wel gehad’, 
benadrukt De Vos. Normaal moet de horeca het in deze tijd van het jaar vooral van de 
avonduren hebben. De Vos voorspelt dat mensen nu meer thuisfeestjes zullen organiseren. 
Hell denkt dat zijn zaken amper nog omzet kunnen draaien. Dat komt niet alleen door de 
vroege sluiting. Wat volgens hem ook impact heeft is dat er door de 1,5 meter afstand overdag 
veel minder capaciteit kan worden benut. 

Niet alle ondernemers zijn even somber. Amsterdammer Riad Farhat, die ook meerdere zaken 
heeft, onderstreept dat de coronasteun voor ondernemers wordt uitgebreid. Farhat vindt ook 
dat de horeca zich eigenlijk niet moet afvragen waarom nu juist deze branche zo wordt 
geraakt. Hij snapt dat wel, wat als de horeca zou openblijven zou het veel drukker zijn in de 
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Nederlandse binnensteden. En dat laatste wil de overheid nu juist voorkomen, aldus Farhat. 
Bron: ANP 27 november 2021. 

Meer sluitingen vanwege niet controleren op coronatoegangsbewijs 

Vorige week meldde minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de naleving en 
controle op het coronatoegangsbewijs nog steeds niet was verbeterd. Een week later gaat het 
nog steeds niet goed. Dat blijkt uit de laatste handhavingscijfers. 

Er zijn vijftien lasten onder dwangsommen opgelegd en zeven keer is een bedrijf gesloten, 
meldt zorgminister Hugo de Jonge vrijdag aan de Kamer. Verder zijn er afgelopen week 
minimaal twintig bestuurlijke waarschuwingen gegeven. 

Een coronatoegangsbewijs is vanaf 13 jaar nodig in de horeca, bij evenementen en andere 
activiteiten. Bezoekers kunnen met de coronapas aantonen dat ze gevaccineerd zijn, een 
negatieve test hebben of dat ze een corona-infectie hebben doorgemaakt. 

Naast de pas moet er ook een identiteitsbewijs worden getoond. Vorige week berichtte 
Grapperhaus aan de Kamer dat er geen enkele sector is waar meer dan pakweg een derde van 
de bezoekers echt volgens die regel gecheckt wordt. 

Het demissionaire kabinet overweegt het gebruik van het coronatoegangsbewijs uit te breiden 
naar de niet-essentiële winkels en dienstverlening. Voor het geval deze uitbreiding doorgaat 
is het ‘kabinet met de sector bezig om een plan uit te werken om de controles van de 
ondernemers zo te organiseren dat het adequaat, uitvoerbaar en hanteerbaar is’, aldus De 
Jonge. 

Voor dat plan zal het kabinet ook geld vrijmaken. Eerder werd al 45 miljoen euro vrijgemaakt 
voor gemeenten en ondernemers om de controle en handhaving op de coronatoegangsbewijs 
te verbeteren. Bron: ANP, 27 november 2021. 

Gommers: OMT-advies steeds moeilijker door gebrekkige data 

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

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

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

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

Epidemioloog Frits Rosendaal had ook het liefst een harde lockdown gehad. ‘En eigenlijk al 
een maand geleden.’Volgens de hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum 
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(LUMC) is vroeg en hard ingrijpen beter, omdat het aantal besmette mensen dan nog laag is. 
‘Nu is de kans heel groot dat je toch een besmet iemand tegenkomt.’ 

De arts denkt ook dat de samenleving een harde lockdown beter aankan. ‘Als iedereen even 
hard wordt aangepakt, is dat makkelijker te verkopen dan steeds de ene wel en de andere 
niet.’ Toch zijn, gezien eerdere afwachtende kabinetsbesluiten, de nu genomen maatregelen 
‘heel goed’ en ‘vrij fors’, meent Rosendaal. ‘Mits de regels worden nageleefd, zou het misschien 
wel kunnen werken. Maar dan moeten burgemeesters niet gaan zeggen dat het allemaal niet 
kan en moeten mensen niet gaan saboteren.’ Bron: ANP, 28 november 2021. 

OMT vraagt kabinet opnieuw langere kerstvakantie te overwegen 

Het Outbreak Management Team, het OMT, heeft het kabinet opnieuw gevraagd om te 
overwegen de kerstvakantie van scholen naar voren te verlengen om zo het aantal 
coronabesmettingen terug te dringen. Dat staat in het laatste OMT-advies aan het 
demissionaire kabinet. 

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge maakten gisteren nieuwe maatregelen 
bekend om zo het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames terug te dringen. 

Met de nieuwe maatregelen moet bijna alles om 17.00 uur dicht, waaronder winkels, horeca 
en evenementen. Ook amateursport is na 17.00 niet toegestaan. Topsport mag wel, maar 
zonder publiek. Ook is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Een langere 
schoolvakantie hoort dus niet bij de aangekondigde maatregelen. 

Volgens premier Rutte houden mensen zich nog onvoldoende aan de maatregelen. En hij 
rekent dat ook zichzelf aan: 

Toen eind vorig jaar de besmettingsgolf opliep, noemde het Outbreak Management Team 
(OMT) een langere kerstvakantie ook al als een optie om het aantal coronabesmettingen 
sneller te laten dalen. Minister Arie Slob (Onderwijs) vond dat toen ook geen goed idee. 

En ook werkgeversorganisaties VNO=NCW en MKB Nederland waren tegen. Ze zouden liever 
zien dat scholieren massaal getest worden, zodat de scholen open kunnen blijven. 

Het OMT vraagt in het laatste advies ook 'aandacht voor Black Friday en de risico's die aan 
de drukte in (winkel)centra verbonden zijn, juist nu maatregelen worden aangescherpt.’Bron: 
RTL Nieuws, 28 november 2021. 

Moderna ontwikkelt boostervaccin voor Omicron-variant 

Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna ontwikkelt een boostervaccin voor de Omicron-
variant van het coronavirus dat vrijdag door de Wereldgezondheidsorganisatie als zorgelijk 
werd bestempeld. Eerder ontwikkelde Moderna al boosters voor de Beta- en Delta-varianten 
van het virus. Het bedrijf zegt binnen zestig tot negentig dagen een vaccin klaar te kunnen 
hebben voor klinische studies. 

Ook Pfizer/BioNTech heeft aangegeven de Omicron-variant te onderzoeken. ‘We verwachten 
over twee weken meer data uit onze laboratoriumproeven’, zegt BioNTech in een verklaring. 
‘Uit deze data moet blijken of voor de nieuwe variant een aanpassing aan ons vaccin 
noodzakelijk is.’ Pfizer/BioNTech zegt binnen honderd dagen een nieuw vaccin te kunnen 
leveren aan patiënten. Bron: ANP, 28 november 2021.  
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New York roept noodtoestand uit om coronasituatie 

De Amerikaanse staat New York roept een noodtoestand uit vanwege zorgen over de 
coronapandemie. Dat gebeurde volgens lokale media enkele uren nadat gouverneur Kathy 
Hochul had gemeld dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden of de nieuwe Omicron-
variant opduikt in haar staat. 

Het uitroepen van de noodtoestand geeft de autoriteiten meer mogelijkheden om in te grijpen 
als de situatie verslechtert. Zo kan volgens NBC New York opdracht worden gegeven om niet-
spoedeisende medische procedures in ziekenhuizen te beperken. Ook kunnen mogelijke 
personeelstekorten in de zorg effectiever worden aangepakt. 

De noodmaatregelen worden op 3 december van kracht en hebben niet alleen te maken met 
Omicron. De autoriteiten zeggen dat de druk op ziekenhuizen in de afgelopen maand al is 
toegenomen. In de circa 20 miljoen inwoners tellende staat worden dagelijks weer zo'n 300 
coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. 

Hochul zei volgens de nieuwszender dat er signalen zijn dat het aantal besmettingen weer 
flink gaat toenemen in de winter. ‘En hoewel de nieuwe Omicron-variant nog niet is ontdekt 
in de staat New York, komt die wel onze kant op.’ 

Over Omicron is nog veel onduidelijk, maar er wordt gevreesd dat die virusvariant sneller om 
zich heen kan grijpen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe variant die is 
ontdekt in Zuid-Afrika als zorgelijk bestempeld. Meerdere landen, waaronder Nederland, 
hebben reisbeperkingen voor landen in zuidelijk Afrika ingevoerd om de verspreiding tegen te 
gaan. Bron: ANP, 28 november 2021. 

Buitenlandse media over Omicron-variant in Nederland: ’Veel mensen 
zonder mondkapje’ 
 
Dat er een relatief groot aantal besmette reizigers zat op de twee vluchten die vrijdag 
aankwamen vanuit Zuid-Afrika, is ook door de internationale media niet onopgemerkt 
gebleven. 
 
Van kleine Franse, Belgische en Scandinavische kranten tot het grote Daily Mail en 
Washington Post: allemaal schrijven ze over de nieuwe variant en het hoge aantal 
coronabesmettingen in Nederland na de landing uit Zuid-Afrika. Zo komt ons land in veel 
internationale media zaterdag op de voorgrond. 

Onder meer Daily Mail heeft Schiphol een plek op hun voorpagina gegeven en laat met flink 
wat foto’s de onrust op de Nederlandse luchthaven zien. 

The Washington Post wijst op de angst die deze nieuwe variant met zich meebrengt, en 
benoemt daarbij de avondlockdown, en de andere maatregelen die afgelopen week zijn 
aangekondigd. 

Stephanie Nolen, verslaggever wereldgezondheidszorg van New York Post, schrijft op Twitter 
dat veel mensen die uit Zuid-Afrika kwamen geen mondkapje droegen, terwijl ze dicht op 
elkaar zaten in een „ongeventileerde ruimte’ op Schiphol. 

Ook schrijft Nolen dat ze het resultaat van haar coronatest vrijdag enkel mondeling 
doorgekregen heeft: ‘Geen papier, geen bewijs. Dus ik kan nu niet op mijn volgende vlucht.’ 
De verslaggever stelt in het gehele proces ook geen enkele hulp van KLM of de Nederlandse 
overheid te hebben gehad. 
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KLM zegt geen verklaring te hebben voor het grote aantal besmettingen. ‘Feit is dat je op 
andere plekken besmet kunt raken tussen het moment van testen en van boord gaan’, aldus 
een KLM-woordvoerder. 

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

Na het opduiken van de Omicron-variant van het coronavirus in zuidelijk Afrika, stelde de 
Nederlandse regering een vliegverbod in 

De Zuid-Afrikaanse regering voelt zich gestraft door de talrijke reisverboden sinds de 
ontdekking van de Omicron-variant van het coronavirus. In Nederland en andere EU-landen, 
de VS en tal van andere landen zijn reizigers uit zuidelijk Afrika voorlopig niet welkom uit 
vrees dat de variant nog besmettelijker is dan de Delta-variant. 

‘Deze laatste ronde van reisverboden komt neer op het straffen van Zuid-Afrika voor zijn 
geavanceerde dna-onderzoekstechnieken en zijn vermogen om nieuwe varianten sneller te 
detecteren. Wetenschappelijke excellentie moet worden toegejuicht en niet gestraft’, aldus de 
regering. Die had eerder al zorgen uitgesproken over het negatieve effect op toerisme en 
bedrijfsleven. Zuid-Afrika wordt nu als zondebok neergezet, terwijl bij eerdere varianten in 
andere landen minder paniekerig werd gereageerd, klaagde gezondheidsminister Joseph 
Phaahla vrijdag. Bron: De Telegraaf, 28 november 2021. 

Priklocatie in Breda eerder dicht door nieuwe coronamaatregelen 
 
Een vaccinatielocatie van de GGD in Breda sluit zondag en maandag twee uur eerder de 
deuren dan gebruikelijk. De priklocatie gaat daarmee gelijk op met de horeca op het 
Kasteelplein. Niet uit solidariteit, maar het heeft wel alles te maken met het invoeren van de 
nieuwe coronamaatregelen. 

Dat meldt Omroep Brabant. De werknemers van de GGD-priklocatie maken normaal 
gesproken namelijk altijd gebruik van de faciliteiten van de horecazaken op het plein. Maar 
omdat de horeca daar vanaf zondag om vijf uur 's avonds dicht moet, kunnen de medewerkers 
van de vaccinatielocatie nergens terecht. En dus wordt er na vijven geen prik meer gezet. 

Of er vanaf dinsdag wel weer na vijven geprikt kan worden en waar de medewerkers van de 
GGD dan terecht kunnen is nog niet duidelijk. Bron: De Telegraaf, 28 november 2021. 

Waarom zou je een boosterprik nemen als je niet oud of kwetsbaar bent? 

Iedereen vanaf achttien jaar kan straks een boosterprik tegen COVID-19 krijgen, besloot het 
demissionaire kabinet begin november. NUjij'ers vroegen zich af: waarom zou je zo'n booster 
halen als je niet oud en/of kwetsbaar bent? NU.nl legde die vragen voor aan de 
Gezondheidsraad. 

Wat doet een boosterprik? ‘De bescherming die de vaccins bieden, is nog altijd erg hoog. Toch 
zien we dat die na een tijdje wat afneemt’, zegt een woordvoerder van de raad. ‘We gaan ervan 
uit dat dat doorzet en dat de bescherming steeds iets minder wordt.’ 

Een boosterprik is bedoeld als oppepper. Door de prik maakt je lichaam antilichamen aan, 
die nodig zijn om je te beschermen tegen COVID-19. Je bent daarna dus beter beschermd. 

Wie mogen een boosterprik halen? Eerst zijn zestigplussers, bewoners van zorginstellingen en 
zorgpersoneel dat met patiënten werkt aan de beurt. ‘Daar is het grootste effect te halen’, stelt 
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de woordvoerder. Gevaccineerde ouderen zijn namelijk iets minder goed beschermd dan 
jongeren. Zij lopen dus meer risico. 

‘Maar ook bij jongere groepen zien we een heel lichte afname in de bescherming tegen ernstige 
ziekte.’ Daarom is de booster er straks voor iedereen vanaf achttien jaar, en wordt daarbij 
gewerkt van oud naar jong. 

Waarom zou je een boosterprik halen als je niet oud of kwetsbaar bent? 

Om twee redenen: 

1. Je bent zelf beter en langer beschermd tegen ernstige ziekte. 

‘De booster zorgt ervoor dat je op hoog niveau beschermd bent, ook tegen ziekenhuisopname’, 
zegt de woordvoerder. De Gezondheidsraad heeft ook naar eventuele bijwerkingen gekeken. 
‘Die vallen mee bij een boosterprik. Het is dus voor iedereen zinvol en verantwoord om een 
booster te halen.’ 

Zonder booster is de bescherming dus niet ineens nul, maar er valt wel iets te winnen. 

2. Je beschermt ook anderen beter. 

‘Alle vaccins bieden een heel hoge bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. 
Gemiddeld zo'n 95 procent’, zegt de woordvoerder. Als zonder vaccinaties honderd mensen 
met coronagerelateerde klachten in het ziekenhuis zouden belanden, dan zijn dat er na 
inenting nog maar vijf (5 procent van honderd besmette personen). 

Maar als er heel veel besmettingen zijn, wordt ook de groep met mensen die in het ziekenhuis 
belanden groter. Als je bijvoorbeeld een groep hebt van 40.000 besmette hebt, dan zijn er 
2.000 ernstig zieken (5 procent van 40.000 besmette personen). 

Als de ziekenhuizen vol raken, is er geen plek meer voor andere patiënten en hun geplande 
behandelingen, zoals heupoperaties, transplantaties en chemokuren. Die worden dan 
uitgesteld. Dat vergroot de kans dat die patiënten nog zieker worden dan ze al waren. 

Met een boosterprik ben je beter beschermd tegen ernstige ziekte, bescherm je anderen tegen 
corona én bescherm je zieken tegen uitgestelde zorg. 

‘Als je kijkt naar de pandemie zijn andere dingen nog belangrijker. Zoals goede maatregelen, 
waaraan mensen zich ook echt houden. En dat mensen überhaupt gevaccineerd zijn. Die 
dingen hebben meer effect dan de boosters. Maar toch is ook hier dus nog winst te halen.’ 
Bron: NU.nl, 28 november 2021. 

In Zwitserland is de Omikron-variant ook gevonden 

Ook in Zwitserland is de Omikron-variant van het coronavirus naar alle waarschijnlijkheid 
gevonden. De Zwitserse overheid maakte zondagavond laat bekend dat het de eerste 
vermoedelijke besmetting met de nieuwe variant in het land is ontdekt. Het gaat om een 
persoon die ongeveer een week geleden vanuit Zuid-Afrika terugkwam in Zwitserland. Testen 
moeten in de komende dagen meer duidelijkheid geven.  

Reizigers vanuit 19 landen, waaronder Nederland, moeten momenteel een negatieve 
coronatest hebben alvorens zij een vlucht naar Zwitserland kunnen boarden. Ook moeten ze 
na aankomst tien dagen lang in quarantaine. De inreisbeperkingen gelden onder meer voor 
Australië, Denenmarken, Groot-Britannië, Tsjechië, Zuid-Afrika en Israël. Bron: AD, 29 
november 2021. 
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Het bedrijf Kruiswijk Groep start in september een bedrijfsschool, waar jongeren alles kunnen 
leren op het gebied van grond-, sloopwerk en asbestsanering. Directeur Christa Teeuw en 
leerling Jelthen van der Plaat. © Pim Mul  
 
Geen personeel te krijgen, dus dit bedrijf begint eigen bedrijfsschool: ‘Ik 
geloof dat we een van de eersten zijn’ 
 
Wat doe je als bedrijf wanneer je moeilijk aan personeel kunt komen? Dan start je een eigen 
school, zoals de Kruiswijk Groep in Bergambacht. Een mbo-erkende opleiding. 
Werkgeversorganisatie VNO-NCW juicht het initiatief toe. 
 
Werken in de sloop of in de asbestsanering. Het lijkt niet het meest sexy werk om te doen. 
‘Natuurlijk is het zwaarder dan bijvoorbeeld een kantoorbaan. Je moet er niet vies van zijn 
om je handen uit de mouwen te steken,’ geeft directeur Christa Teeuw-Kruiswijk ruiterlijk toe. 
Het is dan ook niet zo vreemd dat haar bedrijf - gespecialiseerd in sloop- en grondwerk, 
asbestsanering en recycling - structureel personeel nodig heeft: jonge enthousiaste 
medewerkers. Bron: AD, 29 november 2021. 
 
Bondspresident Steinmeier roept Duitsers op contacten te beperken 

Duitsers moeten hun contacten beperken om de vierde coronagolf niet verder te laten 
escaleren. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier doet die oproep zondag in Bild, de 
grootste krant van Duitsland. Zaterdag werden bij de oosterburen de eerste Omicron-
besmettingen vastgesteld. 

‘Het is belangrijk dat we nu allemaal samen handelen’, schrijft Steinmeier. ‘Laten we ons aan 
de regels houden en laten we onze contacten wederom beperken.’ Dat is volgens hem nodig 
om de scholen en kinderopvang open te houden en het publieke leven niet volledig tot stilstand 
te laten komen. 
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In sommige regio’s liggen de ic's vol met coronapatiënten. Dit weekend worden er enkele 
tientallen naar minder getroffen deelstaten overgebracht. In meer dan driekwart van de Duitse 
ziekenhuizen zijn reguliere, geplande operaties uitgesteld. 

Minister Anja Karliczek (Onderwijs en Onderzoek) riep het parlement op regels voor 
contactbeperking door te voeren, ook voor gevaccineerden. De Duitse Academie van 
Wetenschappen riep daartoe zaterdag op en daaraan moet volgens de bewindsvrouw gehoor 
worden gegeven. Het gezaghebbende instituut pleit ook voor een uitbreiding van de 
boostercampagne en verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. Bron: ANP, 28 november 2021. 

Japan sluit grenzen voor alle buitenlandse bezoekers 

Ook Japan heeft besloten vanaf 30 november zijn grenzen te sluiten voor praktisch alle 
buitenlandse bezoekers vanwege de Omikron-variant van het coronavirus. De Japanse 
premier Fumio Kishida maakte dit maandag bekend.  

Japan was juist sinds een paar weken begonnen met een voorzichtige versoepeling van zijn 
strenge inreisbeperkingen. Buitenlandse zakenreizigers en studenten mochten sinds kort het 
land weer in, maar worden vanaf dinsdag weer geweerd. 

Toeristen waren al langer niet welkom. Alleen mensen die vanwege een humanitaire of een 
heel specifieke andere reden naar Japan komen, mogen volgens de Japanse zender NTV zo 
meteen het land nog in. De nieuwe regels blijven gelden totdat er meer bekend is over de 
Omikron-variant. Bron: AD, 29 november 2021.  

Arts die Omicron als eerste opmerkte: ’Symptomen waren zo anders’ 
 
De Omicron-variant zet ons op scherp. Maar mensen die in Zuid-Afrika met de nieuwe variant 
van het coronavirus besmet zijn, zijn voorlopig niet zwaar ziek. Dat zegt Angélique Coetzee, 
de arts die de mutatie als eerste opmerkte. ‘Hun symptomen waren zo anders dan bij de 
mensen die ik eerder had behandeld.’ 

Omicron is vermoedelijk uitermate besmettelijk, en de kans is groot dat de bestaande vaccins 
minder vat hebben op de mutaties. Maar volgens Angélique Coetzee, voorzitter van de Zuid-
Afrikaanse doktersvereniging, is de nieuwe variant ook geen reden tot blinde paniek. Ze is al 
33 jaar huisarts in Pretoria, en naar eigen zeggen de eerste die in Zuid-Afrika alarm sloeg. 

Begin november dacht ze voor het eerst aan de mogelijkheid van een nieuwe variant, toen 
patiënten met ongewone Covid-symptomen in haar praktijk kwamen. Die patiënten waren erg 
vermoeid, maar niemand had klachten over smaak- of reukverlies. ‘Hun symptomen waren zo 
anders en milder dan bij die mensen die ik eerder had behandeld’, zegt ze aan de Britse krant 
The Telegraph. Op 18 november testten vier familieleden zo positief, met complete uitputting 
als belangrijkste symptoom. Toen waarschuwde ze de autoriteiten. 

In totaal zag ze al enkele tientallen patiënten met de nieuwe variant. In de meeste gevallen 
waren het gezonde mannen die zich erg vermoeid voelen en klagen over een pijnlijk lichaam. 
De helft was niet gevaccineerd. ‘Een interessant geval was een kind van zes. Het meisje had 
koorts en een erg hoge hartslag. Ik twijfelde over een ziekenhuisopname, maar twee dagen 
later was ze al helemaal beter.’ 

Wel maakt ze zich zorgen dat de nieuwe variant oudere mensen die bijkomend lijden aan 
diabetes of hartaandoeningen, veel harder kan treffen. 

‘De besmettingen die zich tot nu toe hebben voorgedaan, waren allemaal milde gevallen, milde 
tot matige gevallen. En dat is een goed teken’, zegt viroloog Barry Schoub bij de BBC. Hij is 
hoofdadviseur van het vaccinatieprogramma in Zuid-Afrika. 
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Ook stelt Schoub dat de Omikron-variant door zijn mutaties mogelijk minder „fit’ is dan de 
Deltavariant. De viroloog hoopt dan ook dat die de deltavariant niet gaat vervangen, omdat 
‘we weten dat Delta heel goed reageert op de vaccins.’ Bron: De Telegraaf,  28 november 2021. 

 

Jeugdzorgwerkers zijn ontevreden over hoe het nu gaat in de jeudzorg. © Hollandse Hoogte / 
ANP 
 
Personeel klaagt over slechte jeugdzorg en hoge werkdruk: ‘Veel 
administratieve rompslomp’ 
 
Veel medewerkers in de jeugdzorg hebben er geen vertrouwen meer in dat gemeenten de hulp 
aan kinderen met problemen nog aan kunnen. Ze klagen over slechte zorg, bureaucratie en 
onzekere contracten.  De reacties die daar op binnenkwamen, zijn vooral negatief. Zo noemt 
ongeveer driekwart van de respondenten de kwaliteit van de jeugdzorg onvoldoende en klaagt 
zes op de tien over te hoge werkdruk. Een op de tien zegt te willen stoppen met het werk. 
 
Gevraagd naar hoe het anders moet, geven de meeste ondervraagden aan dat de reorganisatie 
van de jeugdzorg (sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp) verkeerd heeft 
uitgepakt. Sindsdien zien 8 op de 10 ondervraagden dat het verloop onder de collega's is 
toegenomen. Ook vinden zij de bureaucratie vergroot en de kwaliteit van de zorg sindsdien 
verslechterd. 
 
Hoewel het onderzoek niet representatief is, zeggen de uitkomsten wel iets over de huidige 
problemen in de jeugdzorg, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint. Vandaag debatteert de Tweede 
Kamer over de problemen. ‘Neem de zorg voor meisjes met anorexia. Er zijn maar een paar 
instellingen die die hulp verlenen, maar zij moeten met alle gemeenten in Nederland 
contracten afsluiten. En elke gemeente stelt eigen voorwaarden aan de hulp, dat leidt tot veel 
administratieve rompslomp.’ 
 
Het kabinet heeft al het nodige in gang gezet om onnodige regels te schrappen. Ook ligt er een 
wetsvoorstel om gemeenten te dwingen beter samen te werken bij het contracteren van zorg. 
Voorts werken gemeenten aan een plan om de jeugdzorg weer op de schop te nemen. Veel geld 
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gaat nu naar kinderen met relatief lichte problemen, waardoor er minder geld en aandacht 
overblijft voor kinderen die hulp harder nodig hebben.   
 
Dat plan is volgend jaar klaar, waarna het nieuwe kabinet zich er over moet buigen. Maar 
volgens de SP hebben veel medewerkers er geen vertrouwen meer in dat het zo nog goed komt 
en willen ze dat de rijksoverheid taken van de gemeente overneemt. 
 
Van de ondervraagde medewerkers zonder vaste aanstelling, geeft driekwart aan tegen hun 
zin een oproepcontract te krijgen of zelfs gedwongen te worden om zich als zzp’er te laten 
inhuren. Kwint: ‘Doordat instellingen er telkens rekening mee moeten houden dat een 
gemeente een contract niet verlengt, leggen ze een grotere flexibele schil met medewerkers aan 
waar ze snel van af kunnen als dat nodig is. Veel nieuwe bedrijfjes hebben zelfs maar één 
medewerker die alleen personeel inhuurt als er werk is.’ Bron: AD, 29 november 2021.  
 
Jeugdzorg weer op de schop want kinderen met zware problemen zijn nu 
de dupe 
 
Bedrijven in de jeugdzorg maken enorme winsten. Ondertussen belanden kinderen die 
kampen met zware problemen te vaak op de wachtlijst. Politici willen ingrijpen. 
 
Jeugdzorg haalt al jaren alleen het nieuws omdat er zo veel misgaat. Zijn het niet de 
wachtlijsten voor kinderen met psychische problemen, dan zijn het wel de jeugdrechters die 
klagen dat ze verkeerde beslissingen nemen omdat dossiers van jeugdzorg niet op orde zijn. 
Ook bij uithuisplaatsingen. Bron: AD, 25 november 2021.  
 
Bij zeker dertien zwangere met corona besmette vrouwen is het 
kindje niet levend ter wereld gekomen  
 
Sinds juli van dit jaar is bij zeker dertien zwangere vrouwen in Nederland die besmet waren 
met corona het kindje niet levend ter wereld gekomen. Dat schrijft de Volkskrant. 
 
Volgens gynaecoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC in Rotterdam waren de 
doodgeboortes te wijten aan een door het coronavirus beschadigde placenta. Dat is gebleken 
uit een analyse van doodgeboortes waarvoor in eerste instantie geen verklaring werd 
gevonden. 

Schoenmakers en zijn collega's onderzochten begin dit jaar de placenta van 36 zwangere 
vrouwen die tijdens de eerste golf corona opliepen. Vijf placenta's zaten vol 
met ontstekingscellen en waren beschadigd, waardoor het transport van voedingsstoffen en 
zuurstof van moeder naar baby werd verhinderd. 

In vier van die vijf placenta's werd het virus zelf aangetroffen. Die zeldzame aantasting kan 
leiden tot doodgeboorte. Opvallend is dat de moeders in de meeste gevallen alleen lichte 
coronaklachten hadden, zoals een snotneus. 

‘Er is geen andere infectieziekte die in zo'n korte periode zoveel sterfte bij ongeboren baby's 
veroorzaakt heeft in onze regio', aldus Schoenmakers in de Volkskrant. Bron: AD, 29 
november 2021. 

'Doodgeboortes bij niet-gevaccineerde vrouwen na ontsteking door 
corona' 

Bij zwangere vrouwen die corona oplopen, kan in zeldzame gevallen de ongeboren baby in 
levensgevaar komen. Dat schrijft  de Volkskrant, die gesproken heeft met gynaecoloog Sam 
Schoenmakers van het Erasmus MC in Rotterdam. Sinds juli dit jaar zouden zeker dertien 
doodgeboortes in de Randstad komen door een door het coronavirus beschadigde placenta. 
De vrouwen waren niet gevaccineerd, zei Schoenmakers bij de NOS. 
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Schoenmakers en zijn collega's deden een analyse van doodgeboortes waarvoor aanvankelijk 
geen verklaring werd gevonden. 

Ze onderzochten begin dit jaar de placenta's van 36 vrouwen die tijdens de eerste golf corona 
opliepen. Vijf placenta's zaten vol met ontstekingscellen en waren beschadigd, schrijft de 
krant. Daardoor werd de toevoer van voedingsstoffen en zuurstof van moeder naar kind 
verstoord. In vier van de vijf placenta's werd het virus aangetroffen. 

Naar aanleiding van deze vondst keken ze naar placenta's met deze afwijkingen bij 
onverklaarbare en onverwachte doodgeboortes in de Randstad. ‘Sinds juli dit jaar hebben zij 
alle dertien onderzochte doodgeboortes van baby's van vrouwen zonder ernstige 
ziekteverschijnselen kunnen toewijzen aan door corona beschadigde placenta's’, schrijft de 
Volkskrant. 

Schoenmakers noemt dat ongelooflijk veel. ‘Er is geen andere infectieziekte die in zo'n korte 
periode zoveel sterfte bij ongeboren baby's veroorzaakt in onze regio.’ 

De zwangere vrouwen hadden vaak alleen lichte klachten door het coronavirus, zoals een 
snotneus. Sommigen wisten niet eens dat ze corona hadden gehad; het werd dan aangetoond 
met een test op antistoffen. 

Schoenmakers benadrukt in de krant dat er meer onderzoek nodig is. ‘Het lijkt er nu op dat 
wanneer het coronavirus vanuit de longen terechtkomt in de bloedbaan, een infectie in de 
placenta kan optreden.’ 

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zegt in een reactie alle 
zwangere vrouwen te adviseren zich te laten vaccineren. Bron: NOS, 29 november 2021. 

Nederland onder landen die meeste Omikron-besmettingen tellen 
 
Nederland staat in één klap in de top van de lijst met landen waar de meeste 
coronabesmettingen met de Omikron-variant officieel zijn bevestigd, nu het RIVM bij dertien 
mensen de nieuwe variant heeft ontdekt. Zuid-Afrika voert de lijst aan. 

De Omikron-variant werd halverwege deze week in zuidelijk Afrika voor het eerst ontdekt. Het 
is onduidelijk hoeveel gevallen van de Omikron-variant daar precies zijn vastgesteld, maar 
wetenschappers schatten volgens The New York Times het aantal inmiddels op duizenden. 

De meeste zijn ontdekt in Zuid-Afrika. De totale besmettingscijfers in het land hebben de 
afgelopen weken een enorme vlucht genomen. Van een paar honderd nieuwe gevallen per dag 
eerder deze maand naar 3220 in de afgelopen 24 uur. Zuid-Afrikaanse gezondheidsexperts 
denken dat de Omikron-variant verantwoordelijk is voor 90 procent van de nieuwe gevallen. 

In Botswana, waar de Omikron-variant ook als een van de eerste landen werd vastgesteld, 
stond de teller vrijdagavond op vier bevestigde gevallen. Naar nog eens elf verdachte 
besmettingen wordt onderzoek gedaan. Daarmee staat het land op de lijst officieel onder 
Nederland, al is het daadwerkelijke aantal vermoedelijk veel hoger. 

In andere landen gaat het nog om slechts enkele gevallen. In Duitsland zijn tot dusver drie 
gevallen bekend, in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken twee en in Italië, België en 
Tsjechië vooralsnog één. Buiten Afrika en Europa zijn in zowel Australië als Hongkong twee 
besmettingen met de Omikron-variant vastgesteld en in Israël één.  Bron: ANP, 28 november 
2021.  
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 @ Frank de Roo — Rotterdamse horecaman een KHN-voorzitter Robèr Willemsen. 
 
Meerdere horecazaken tijdelijk dicht vanwege nieuwe coronaregels: 
'Vreselijk om zaak te sluiten’ 
 
Meerdere horecazaken in de Rotterdamse regio gaan voorlopig dicht vanwege de nieuwe 
coronamaatregelen. Ondernemers zien het onder de huidige regels niet meer zitten om open 
te blijven. 
 
Onder de zaken die voorlopig sluiten is Muller&Co in Berkel en Rodenrijs, een van de 
ondernemingen van Robèr Willemsen, de voorman van Koninklijke Horeca Nederland. Vanaf 
maandag gaan de deuren dicht. Vooral het feit dat zaken al om vijf uur ‘s middags dicht 
moeten, is een groot probleem, stelt hij, al heeft hij geen beeld van hoeveel zaken dicht gaan. 
‘Voor het merendeel van de horeca betekenen deze regels feitelijk een volledige lockdown.’ 
Veel horecazaken sluiten dus de deuren nu er een avondlockdown van kracht is. Ook in de 
regio Rotterdam gaan diverse horecazaken voorlopig dicht vanwege de nieuwe 
coronamaatregelen. Ondernemers zien het onder de huidige regels niet meer zitten om open 
te blijven.  
 
‘Voor het merendeel van de horeca betekenen deze regels feitelijk een volledige lockdown’, 
aldus Robèr Willemsen, de voorman van Koninklijke Horeca Nederland. Bron: AD, 29 
november 2021.   

Corona in Drenthe en Groningen: 1064 nieuwe besmettingen en 1 
sterfgeval  

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 539 nieuwe coronabesmettingen in Groningen 
en 525 in Drenthe. Ook valt er 1 sterfgeval te betreuren. Bron: Dagblad van het Noorden, 28 
november 2021. 
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@ ANP 

Corona in Zeeland: 660 nieuwe besmettingen 

De afgelopen 24 uur zijn in Zeeland 660 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er negen meer dan gisteren. 
De meeste nieuwe besmettingen (90) komen uit de gemeente Middelburg. Daarna volgen Hulst 
met 87 en Terneuzen met 75 nieuwe positieve tests. 
 

Afgelopen etmaal zijn twee nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het gaat om inwoners van de 
gemeente Hulst en Schouwen-Duiveland. Bij het RIVM zijn geen nieuwe overlijdens 
geregistreerd. Bron: Omroep Zeeland, 28 november 2021. 

Opkomst en ondergang van de PVV in Rotterdam: ‘Ik wil dat u ingrijpt, 
nu!’ 

Met het aangekondigde vertrek van de PVV uit de Rotterdamse politiek komt een eind aan een 
wonderlijk avontuur vol botsingen, ruzies en felle retoriek. Het afscheid is pijnlijk voor raadslid 
Maurice Meeuwissen, maar goed nieuws voor anderen. 

Terwijl de rest van de Rotterdamse gemeenteraad donderdag een zwaar debat voerde over de 
rellen van vorige week, liep Maurice Meeuwissen door het gebouw van de Tweede Kamer. Daar 
besloot de kamerfractie van de PVV onlangs dat de partij stopt in Rotterdam. Meeuwissen was 
tegen afzien van deelname, maar de partij van Geert Wilders besloot anders. ‘Het besluit is 
buiten mij om genomen’, is het enige wat Meeuwissen erover kwijt wil. Bron: AD, 27 november 
2021. 

PVV doet volgend jaar niet mee in Rotterdam: ‘Ik blijf altijd strijden’ 

De PVV doet volgend jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Dat heeft 
partijleider Geert Wilders besloten. 
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‘Het is niet gelukt voldoende geschikte kandidaten te vinden’, liet de partij zaterdag in een 
persbericht weten. ‘Zoals vier jaar geleden zal de PVV wel opnieuw in zo'n 30 gemeenten 
meedoen. Sommige steden vallen af, andere nieuwe steden komen erbij.’ 

PVV-raadslid Maurice Meeuwissen, de afgelopen vier jaar de enige vertegenwoordiger van de 
partij in de Rotterdamse raad, is teleurgesteld. Maar hij geeft zijn politieke ambities nog niet 
op. ‘Ik ben me aan het oriënteren hoe ik verder ga, via een andere partij of als Lijst 
Meeuwissen’, zegt het raadslid. ‘Sowieso kan de Rotterdammer volgend jaar op me stemmen, 
dat garandeer ik!’ 

Ik kan je wel zeggen dat ik blijf strijden voor Rotterdam, aldus Maurice Meeuwissen, PVV-
raadslid in Rotterdam. 

Enkele weken geleden meldde Meeuwissen al nog hard op zoek te zijn naar geschikte 
raadsleden, en te vrezen voor de toekomst. Op Twitter opperde hij onlangs ook al de 
mogelijkheid een eigen lokale partij te beginnen, met dezelfde standpunten als de PVV. 

Maar vrijdagavond keerde Meeuwissen zich op datzelfde medium plotseling af van zijn 
partijleider. Hij uitte in een tweet kritiek op Wilders, die de relschoppers die vorige week huis 
hielden in Rotterdam, afdeed als ‘Marokkanen.’‘Triest dat mensen dit soort tuig eenzijdig 
framen’, stelde Meeuwissen. Op de vraag waarom hij zijn partijleider plotseling openlijk afviel, 
reageerde hij met: ‘Dat wordt de komende weken duidelijk.’ De volgende morgen verstuurde 
de PVV het persbericht. 

De PVV deed in 2018 voor het eerst mee in Rotterdam, en behaalde toen één zetel. Juist vorige 
week werd bekend dat Forum voor Democratie nog hard op zoek is naar kandidaat-raadsleden 
om in Rotterdam mee te doen. Twee andere jonge partijen op rechts, BVNL en JA21, doen 
zeker niet mee: zij steunen Leefbaar Rotterdam. Bron: AD, 27 november 2021. 

 

 

De Rotterdamse PVV-leider Maurice Meeuwissen, in de fractiekamer in het stadhuis. ‘Ik leg 
mijn probleem open op tafel. Dat na afloop mensen niet kunnen zeggen dat ik niets heb 
gedaan om de Rotterdamse PVV te redden.’ © Sanne Donders  
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Einde van PVV in Rotterdam nabij? ‘Mensen kunnen straks niet zeggen 
dat ik niets deed om partij te redden’ 
 
De aanwezigheid van de PVV in Rotterdam kan zomaar een eenmalig avontuur zijn geweest. 
Fractievoorzitter Maurice Meeuwissen sluit niet uit dat de partij het bijltje erbij neergooit als 
het niet lukt om kandidaten te vinden voor de komende verkiezingen. De nood is hoog, blijkt 
uit zijn soms wanhopig ogende Twitterberichten. 
 
Uw Twitteraccount heeft sinds kort een andere naam: ‘Word PVV-kandidaat’, staat er 
vetgedrukt. Met een 06-nummer erbij. Bent u al gebeld? 
 
‘Jazeker. Maar ik ga niet zeggen hoe vaak of hoeveel kandidaten ik nu heb. Mensen kunnen 
bellen voor een oriënterend gesprek. Ik heb de drempel zo laag mogelijk gemaakt. De 
boodschap is duidelijk: als mensen zich niet aanmelden zou het zomaar kunnen dat de PVV 
niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Die kans is aanwezig.’ Bron: AD, 4 
november 2021.  
 
PVV’er Maurice Meeuwissen: ‘Ik net zo erg als Geert? Dat is precies de 
bedoeling’ 

Maurice Meeuwissen is in zijn eentje de Rotterdamse PVV. Collega-politici weten nog geen 
raad met zijn stuntelige maar snoeiharde anti-islamretoriek. Na bijna twee jaar geeft hij zijn 
eerste interview. ‘Mijn vriend schrijft veel van mijn teksten.’  

Helemaal zelf gemaakt. Maurice Meeuwissen (50) laat trots zijn Zwarte Piet-pet zien. Een witte 
pet met een zwart gezichtje, grote rode lippen en gouden ringen – precies zoals de PVV het 
graag ziet. Op de computer was het poppetje in een handomdraai getekend, zegt hij. ‘Echt 
mooi geborduurd, toch? Kun je gewoon online bestellen.’ Bron: AD, 15 november 2019. 

Verenigd Koninkrijk gaat miljoenen extra mensen een boostervaccin 
aanbieden vanwege de verspreiding van de Omikron-variant  

Het Verenigd Koninkrijk gaat mogelijk miljoenen extra mensen een boostervaccin aanbieden 
vanwege de verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus. Vaccincomité JCVI, 
dat de overheid adviseert, beslist volgens bronnen van Sky News op korte termijn of zo'n derde 
prik wordt aanbevolen voor alle volwassenen.  

In het Verenigd Koninkrijk komen momenteel alleen 40-plussers en bepaalde kwetsbare 
groepen in aanmerking voor zo'n boosterprik tegen het coronavirus. Ze kunnen die krijgen als 
ze minstens een half jaar eerder voor de tweede keer zijn ingeënt met een coronavaccin. Er 
wordt volgens Sky News ook overwogen om die termijn te verkorten. Uiteindelijk heeft de 
regering daarover het laatste woord. 

De Britse autoriteiten hebben in eigen land al meerdere Omikron-besmettingen vastgesteld. 
Ze nemen ook andere maatregelen om de verspreiding van die variant tegen te gaan. Zo komt 
er dinsdag in Engeland weer een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en in openbare 
gebouwen, zoals banken, postkantoren en winkels. Ook worden de regels aangescherpt voor 
internationale reizigers. Bron: AD, 29 november 2021.  

Vanaf vandaag moeten alle leerlingen op scholen mondkapjes dragen 
wanneer ze bewegen 

Vanaf vandaag moeten alle leerlingen op scholen mondkapjes dragen wanneer ze bewegen. 
Ook dienen scholieren onder de twaalf jaar thuis te blijven bij milde klachten. Eerder hoefde 
dat alleen wanneer ze hoestten of koorts hadden. 

Onderwijsinstellingen krijgen ook dringende adviezen, zoals het aanleggen van looproutes in 
gebouwen en het spreiden van pauzes. Ook gaat het advies waar mogelijk gelden om klassen 
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op te delen in kleinere groepen die geen onderling contact hebben. Voor groep zes tot en met 
acht van het primair onderwijs en het hele voortgezet onderwijs geldt het advies dat alle 
leerlingen twee keer per week een zelftest doen. 

De nieuwe coronamaatregelen op scholen gelden in elk geval tot 18 december. Bron: AD, 29 
november 2021. 

Explosieve toename aantal mensen met schurft: ‘Landelijke aanpak 
nodig, dit gaat echt verkeerd’ 

De zeer besmettelijke huidaandoening schurft is aan een opmars bezig. De besmettingscijfers 
zijn in een paar jaar tijd meer dan verdrievoudigd en lopen momenteel ook sterk op. Als er 
niet snel ingegrepen wordt, zal de aandoening zich verder uitbreiden. 

Nu komt schurft nog vooral veel voor onder jongeren zoals studenten, stelt hoogleraar 
klinische microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc in Nijmegen. ‘Maar als er niet 
een systematische aanpak tegen komt, gaat het echt verkeerd en zullen de aantallen alleen 
maar oplopen.’ Bron: AD, 29 november 2021.  

 

Frits Jansen aan het werk als radioloog bij het Catharina Ziekenhuis, waar hij tot voor een 
maand geleden dertig jaar heeft gewerkt. © FJ 

Radioloog: ‘Vaccinatie zorgt voor meer varianten van het coronavirus’ 

Was ons niet beloofd dat bij een vaccinatiegraad van 80 tot 85 procent het coronavirus 
overwonnen zou zijn? Vaccinatie zorgt juist voor meer varianten, zegt radioloog Frits Jansen 
in dit opiniestuk. Hij is bezorgd. ‘De eenzijdige en soms onjuiste informatie die door het 
kabinet verstrekt wordt,  

Robert Malone, viroloog en immunoloog die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de 
mRNA-techniek, heeft voorspeld dat uitgebreide vaccinatie van de bevolking aanleiding zou 
geven tot het ontstaan van meer besmettelijke varianten van het virus. Ook heeft hij voorspeld 
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dat er booster-vaccinaties noodzakelijk zullen zijn, die op termijn waarschijnlijk niet het 
gewenste resultaat zullen opleveren. Tot op heden heeft hij helaas gelijk gehad. 

Het doorlopen van besmetting en/of ziekte veroorzaakt in het algemeen een meer langdurige 
immuunrespons en bescherming dan vaccinatie. Het is dus niet ondenkbaar dat juist een mix 
van gevaccineerden en ongevaccineerden in de bevolking een betere bescherming tegen het 
virus biedt dan uitsluitend een hoge vaccinatiegraad. Het inperken van vrijheden voor de 
groep ongevaccineerden door het invoeren van een QR-code, 3G en op termijn mogelijk 2G, 
vaccinatieverplichting op de werkvloer of huisarrest voor ongevaccineerden zal daarom juist 
averechts kunnen werken. Het hanteren van de exit-strategie van het kabinet om liefst een 
100 procent vaccinatiegraad te bereiken zal onvoldoende zijn om het virus te beteugelen, bij 
een virus dat muteert en steeds minder gevoelig wordt voor de bestaande vaccins.  

Het zwalkend en inconsistent kabinetsbeleid ten aanzien van bovenstaande problematiek 
stemt mij somber. Dansen met Janssen, hos in Den Bosch en vervolgens op 1,5 meter in de 
rij staan bij de slager met een mondkapje voor. Begrijpt u het nog? Ik niet meer. Ook de 
eenzijdige en soms onjuiste informatie die door het kabinet verstrekt wordt vind ik zorgelijk. 
Als Hugo de Jonge beweert voldoende tijd te hebben om pas vanaf december aan te vangen 
met grootschalige booster-injectie, staat hij weer achteraan in de rij van Europese landen. Als 
de minister meldt dat het vaccin ook op lange termijn veilig is omdat er reeds honderden 
miljoenen mensen zijn gevaccineerd, heeft hij het weer niet begrepen.  

Helaas bestaat er geen panklare oplossing voor de complexe coronaproblematiek. Waar ik wel 
van overtuigd ben is dat de bezuinigingen in de zorg van vele jaren mede oorzaak zijn voor het 
dreigende zorginfarct van dit moment. Hierbij is corona de pijnlijke druppel die de emmer doet 
overlopen. Regelmatig werd ik geconfronteerd met termen als efficiëntieslag, reorganisatie en 
bezuiniging. De praktische vertaling hiervan bestond in het algemeen uit het verrichten van 
meer werk met hetzelfde of geringer aantal mensen. De citroen in de zorg is al meer dan 
uitgeknepen.  

Wat dat betreft heeft het kabinet onvoldoende lering getrokken uit de overbelasting van de 
zorg gedurende de eerste coronapiek in het voorjaar 2020. Er is nauwelijks extra geïnvesteerd 
in opleiding, personeel of maatregelen om het stijgende ziekteverzuim te beteugelen en de 
uitstroom van personeel terug te dringen. Hoewel de waardering voor zorgmedewerkers in de 
maatschappij gelukkig hoog is, zal een applaus of een eenmalige zorgbonus het tij niet keren. 
Er zullen ingrijpende, structurele maatregelen noodzakelijk zijn. Vanaf heden ruim investeren 
in de zorg zal voor de toekomst veel zorgleed en economische schade kunnen voorkomen. Het 
‘vaccinatiepaard’ en het ‘zorgpaard’ zullen in harmonie samen de kar moeten trekken, anders 
wordt het tweespan onbestuurbaar.  

De steeds meer ingrijpende maatregelen die het kabinet afkondigt om de huidige crisis het 
hoofd te bieden zal de polarisatie en tweedeling in de maatschappij doen toenemen. Laten wij 
in ieder geval begripvol en respectvol met elkaar om blijven gaan, gevaccineerd of 
ongevaccineerd. Op deze wijze kan onze samenleving ook werkelijk een samenleving blijven. 

Frits Jansen is radioloog en werkte tot zijn pensionering een maand geleden 30 jaar bij het 
Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Bron: De Stentor, 26 november 2021. 

Omikron-variant gaat zich wereldwijd verspreiden 

Er bestaat een grote kans dat de Omikron-variant van het coronavirus zich wereldwijd verder 
verspreidt. Dat zegt de World Health Organisation (WHO) in een briefing naar haar 194 
lidstaten. 

Afhankelijk van de precieze eigenschappen van de Omikron-variant kunnen er 'toekomstige 
coronagolven zijn, die ernstige gevolgen kunnen hebben', aldus de WHO. Het algehele 
wereldwijde risico gerelateerd aan Omikron is 'zeer hoog' volgens de organisatie. 
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De WHO roept haar lidstaten op om Omikron-besmettingen en -clusters te melden, evenals 
het aandeel van deze variant onder geanalyseerde monsters. Ook dringt de WHO erop aan dat 
deze landen de vaccinatiegraad onder hoog-risicogroepen snel omhoog krijgen. De organisatie 
komt nog met meer nieuwe adviezen. Bron: AD, 29 november 2021. 

Het verschil tussen een boosterprik en een derde vaccinatie 

De cijfers in Nederland liegen er niet om: de coronagevallen rijzen de pan weer uit. Nu wordt 
er al langere tijd gesproken over een derde vaccin voor ouderen, maar ook het begrip 
boostervaccin hebben we al horen vallen. Dus wat is dan eigenlijk het verschil tussen die 
twee? 

Gisteren werd er al bekend dat vooral zestigers met het AstraZeneca-vaccin weinig antistoffen 
aanmaken. Een boosterprik kan dan helpen om het lichaam nog beter te beschermen. Ook 
zal er vanaf december een nieuwe vaccinatiecampagne starten waarbij mensen van zestig jaar 
en ouder, bewoners van instellingen die ouder zijn dan 18 jaar, zorgmedewerkers en 
kwetsbare groepen een boosterprik krijgen. Daarnaast worden er al voorbereidingen getroffen 
voor mensen onder de zestig jaar die hier ook interesse in hebben. Toch is dit nog niet 
noodzakelijk, aldus het RIVM. ‘De Gezondheidsraad geeft op dit moment aan dat er geen 
medische noodzaak is voor een booster voor deze groep.’ 

Op die site van het RIVM en de GGD is er ook al veel te lezen over het derde vaccin. Dit is 
alleen niet hetzelfde als de boosterprik. De GGD legt het op hun website uit: ‘Voor de meeste 
mensen bestaat de basisvaccinatie uit een of twee prikken. Voor patiënten met een ernstige 
afweerstoornis is een derde prik onderdeel van de basisvaccinatie. Zij hebben die nodig om 
goed beschermd te zijn tegen ernstige ziekte of sterfte door corona. Daarmee is een derde prik 
voor patiënten met een ernstige afweerstoornis iets anders dan een boostervaccinatie (een 
extra afweerprikkel) voor de rest van de mensen’. 

Toch zitten er nog wel voorwaarden aan wanneer je in aanmerking komt voor een boosterprik. 
Zo moet er zes maanden tussen de laatste vaccinatie en de boostervaccinatie zitten. Wanneer 
je corona hebt gehad, moet er ook minimaal zes maanden tussen zitten. Het is ook al bekend 
wat voor vaccin je krijgt. De GGD meldt namelijk dat iedereen een boosterprik krijgt met een 
mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Ook de mensen die gevaccineerd zijn met 
AstraZeneca en Janssen. Voor Janssen komt de Gezondheidsraad snel met een advies of een 
boosterprik ook noodzakelijk is. Bron: MSN, 14 november 2021. 

Heb je een boosterprik nodig als je gevaccineerd bent én corona hebt 
gehad? 

Het was een hot topic tijdens de persconferentie van afgelopen week: de boosterprik. 
Binnenkort kunnen zestigplussers als eerst de derde coronaprik halen, daarna kan iedereen 
'm halen. Maar, hoe zit het eigenlijk als je al volledig gevaccineerd bent en daarna 
tóch corona hebt gekregen? Geeft die coronabesmetting dan dezelfde ‘boost’ als een derde 
prik, of moet je toch nog een extra vaccinatie halen? 

De derde coronavaccinatie, oftewel de boosterprik, is bedoeld voor mensen die al volledig 
gevaccineerd zijn, maar waarbij de bescherming na verloop van tijd voor een deel afneemt. Je 
zou het kunnen zien als een soort oppepper van je bescherming. Maar wat als je na de eerste 
twee prikken tóch nog positief bent getest op corona? 

Hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond zegt dat een besmetting in dat geval hetzelfde 
werkt als een boosterprik. In beide gevallen wordt je afweersysteem getraind, legt ze uit 
aan RTL Nieuws. Wanneer je besmet bent met het coronavirus maak je in één keer heel veel 
afweercellen en antistoffen aan tegen het virus. Hierdoor geef je jezelf die oppepper. Er is 
echter wel een belangrijk verschil: door de boosterprik word je niet ziek en bij een 
coronabesmetting is die kans wel aanwezig. 
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80-plussers, kwetsbare groepen en daarna 60-plussers kunnen een boosterprik krijgen. Dit 
gebeurt uit voorzorg, omdat er volgens de Gezondheidsraad aanwijzingen zijn dat bij ouderen 
de bescherming van een volledige vaccinatie na verloop van tijd afneemt. Dat de hoeveelheid 
antistoffen na verloop van tijd daalt, is heel normaal. Van Egmond stelt dat je bloed een blok 
beton worden als je continu antistoffen zou aanmaken voor elk virus waarmee je ooit in 
aanraking bent gekomen. Komt je lichaam later opnieuw met virusdeeltjes in aanraking? Dan 
heeft het een geheugenrespons. Je kunt dan nog wel milde klachten van het virus krijgen, 
terwijl je afweersysteem op gang komt. Vervolgens krijg je weer een boos van antistoffen en 
afweercellen. Hetzelfde effect als de boosterprik geeft. Niet-gevaccineerden zijn na meerdere 
besmettingen op den duur ook beschermd tegen het virus, legt Van Egmond uit. Al is het 
risico om ernstig ziek te worden een stuk groter bij deze groep. 

Conclusie: kun je de uitnodiging voor een boosterprik overslaan als je volledig gevaccineerd 
bent én corona hebt gehad? Dat is uiteindelijk aan jezelf. De derde prik is niet verplicht en 
blijft een eigen keuze. Volgens Van Egmond kan de prik geen kwaad, omdat het je 
afweersystemen alleen maar sterker maakt. Wil je de prik toch halen? Dan moet er volgens 
de Rijksoverheid zes maanden zitten tussen de coronabesmetting en de boosterprik. Tussen 
je laatste coronavaccinatie en de boosterprik moet ook minimaal een half jaar zitten. Heb je 
ook de griepprik gehaald? Dan moet je twee weken wachten tot je de derde prik tegen het 
coronavirus kunt krijgen. Bron: MSN, 7 november 2021. 

 

Keira Knightley @ Getty Images 

Keira Knightley en dochters hebben corona, echtgenoot geen klachten 
 
Keira Knightley en haar twee dochters Edie (6) en Delilah (2) zijn positief getest op het 
coronavirus. Het drietal zit binnen in hun huis in het noorden van Londen. Keira’s man James 
Righton heeft geen klachten. Daar is de 36-jarige actrice behoorlijk jaloers op.  
 
‘Hij is er erg zelfvoldaan over. Hij is ervan overtuigd dat het komt omdat hij een van die 
koudwaterzwemmers is en ik niet’, zei Keira in een Zoom-interview met The Telegraph. Hoewel 
de Pirates of the Caribbean-actrice gevaccineerd is, voelt ze zich een stuk zieker dan haar 
dochters, zei ze. „Vind je het erg als we onze camera’s niet aanzetten?’, vroeg ze tijdens gesprek 
aan de interviewer. ‘Ik heb Covid en ik voel me behoorlijk rot.’ 
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Keira is vanaf 3 december te zien in de komische horrorfilm Silent Night van regisseur Camille 
Griffin. Het is haar eerste grote project sinds oktober vorig jaar. Toen gaf ze op het laatste 
moment haar rol in de Apple TV+-serie The Essex Serpent terug vanwege een mogelijke nieuwe 
lockdown in het Verenigd Koninkrijk. De actrice vond het vanwege haar dochters 
onverantwoord om ruim vier maanden van huis te zijn voor de opnames. Bron: De Telegraaf, 
29 november 2021.  

 
WHO roept op grenzen open te houden 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zondag opgeroepen ‘de grenzen open te 
houden’, nu de reisbeperkingen naar Afrikaanse landen toenemen in het licht van de 
verspreiding van de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus. ‘De WHO staat aan de zijde 
van de Afrikaanse landen en doet een oproep om de grenzen open te houden’, zegt de 
organisatie in een mededeling. Ze roept de landen op tot ‘een wetenschappelijke benadering’ 
die op ‘de evaluatie van de risico's’ steunt. Bron: Nieuwsblad, 28 november 2021. Bron: 
Nieuwsblad, 28 november 2021. 

Von der Leyen: ‘Race tegen de klok’ tegen Omikron-variant 

Om de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus te analyseren, is een ‘race tegen de klok’ 
ingezet, zo heeft de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, zondag in 
Riga gezegd. ‘We weten dat we nu in een race tegen de klok zitten’, zei Von der Leyen. Ze 
voegde eraan toe dat de vaccinfabrikanten twee à drie weken nodig hebben ‘om een volledig 
zicht te krijgen op de kernmerken van de mutaties’ van het virus.  

Vaccinproducent Moderna is donderdag al aan een vaccin tegen Omikron beginnen te werken. 
Honderden werknemers van het bedrijf begonnen op Thanksgiving aan aanpassingen van de 
entstof te werken, zei de medische chef van het Amerikaanse farmaconcern, Paul Burton, 
zondag in een gesprek met BBC. 

Op een persbriefing zei de voorzitter van de Belgische Taskforce Vaccinatie, Dirk Ramaekers, 
zaterdag nog dat bedrijven als Moderna en Pfizer in principe binnen de twee tot drie maanden 
een nieuw vaccin kunnen ontwikkelen, dat aangepast is aan een nieuwe variant. Indien nodig 
kan dat vaccin dan al na een viertal maanden op de markt zijn. Bron: Nieuwsblad, 28 
november 2021.  

Spanje bant ongevaccineerde Britten 

Niet-gevaccineerde Britse toeristen mogen de komende maanden Spanje niet binnen. Dat 
heeft de Spaanse overheid beslist als reactie op de zorgen rond de Omikron-variant van het 
coronavirus. Tot nog toe was een negatieve PCR-test ook goed om Spanje vanuit het Verenigd 
Koninkrijk binnen te mogen. ‘Het opduiken van die nieuwe varianten maakt bijkomende 
restricties voor reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk nodig’, zo meldt de Spaanse overheid. 
Bron: Nieuwsblad, 28 november 2021. 

Kinderopvang in België vraagt verplichte vaccinatie voor personeel en 
prioriteit bij derde prik  

De sector van de kinderopvang eist dat kinderbegeleiders voorrang zouden krijgen voor een 
boosterprik en dat er op lange termijn werk wordt gemaakt van een verplichte vaccinatie van 
kinderbegeleiders. Kinderopvang behoort ook tot de zorg, benadrukken de federatie van 
sociale ondernemingen (SOM), de zorgorganisatie i-Mens en Helan Kinderopvang zondag in 
een persbericht. De extra uitval van personeel door de vierde golf leidt volgens hen stilaan tot 
een onhoudbare situatie.  

De organisaties hekelen het feit dat kinderopvang vaak over één kam wordt geschoren met 
het onderwijs. ‘Kinderbegeleiders werden voor de eerste prik niet beschouwd als 



41 
 

'prioritair.’Ook voor de boosterprik belanden ze opnieuw in het vergeethoekje. Nochtans zijn 
kinderbegeleiders geen leerkrachten, maar zorgpersoneel. Ze werken met baby's en kinderen 
jonger dan 2,5 jaar waar je nu eenmaal de afstand niet kan respecteren’, zeggen ze. 

De situatie in de kinderdagverblijven is momenteel bijzonder moeilijk, met steeds meer 
sluitingen tot gevolg, waarschuwt de sector. Zo heeft bijvoorbeeld Helan Kinderopvang tussen 
18 oktober en vandaag al 25 van haar 51 kinderdagverblijven moeten sluiten. ‘We mogen de 
maatschappelijke rol van kinderopvang niet onderschatten, zowel voor de kinderen als voor 
de ouders die zich opnieuw in duizend bochten moeten wringen omdat ze plots geen opvang 
meer hebben voor hun kinderen’, aldus de woordvoerder. Bron: Nieuwsblad, 28 november 
2021.  

Filipijnen bannen nu ook vluchten uit België en andere Europese landen 

De Filipijnen bannen zondag vluchten uit België, Nederland, Hongarije, Italië, Oostenrijk, 
Tsjechië en Zwitserland. Tot 15 december staan die landen op de zogenaamde ‘rode lijst’, net 
als zeven zuidelijke Afrikaanse landen. Zo wil het land het hoofd bieden aan de Omikron-
variant van het coronavirus. Dat meldt presidentieel woordvoerder Karlo Nograles.  

Vrijdag schortte Manilla al de vluchten uit Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië, 
Swaziland (eSwatini), Zimbabwe en Zuid-Afrika op. Volgens de woordvoerder stelt de regering 
een eerder besluit, om vanaf december weer bepaalde buitenlandse toeristen toe te laten, uit. 
Ook voor reizigers uit landen op de groene lijst, met een lage besmettingsgraad en een hoge 
vaccinatiegraad, zijn de maatregelen aangescherpt: zij moeten zich nu minstens drie dagen 
isoleren. Bron: Nieuwsblad, 28 november 2021.  

Minister Vandenbroucke: ‘Huisartsen in België kunnen niet zomaar 
andere strategie organiseren’ 

De huisartsen, die kwaad zijn over de nieuwe teststrategie om coronabesmettingen op te 
sporen, kunnen niet zomaar een andere, eigen strategie gaan organiseren. Dat heeft minister 
van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd in De Zevende Dag. 

Het gaat om een tijdelijke maatregel, benadrukte Vandenbroucke zondag. ‘Een test op dag 1 
en dag 7 was theorie aan het worden, men kon niet meer volgen. Vanaf dinsdag geldt nu dat 
wie gevaccineerd is en een hoogrisicocontact had, zich zo snel mogelijk moet laten testen.’ In 
de praktijk zal die test, op dag 2, 3, 4 of 5 zijn, maar door de tweede test op dag 7 te laten 
vallen, komt er capaciteit vrij om mensen met symptomen snel te laten testen, aldus 
Vandenbroucke. 

Huisartsenvereniging Domus Medica liet zaterdag al weten de strategie niet te zullen 
toepassen. Het probleem blijft de code die hoogrisicocontacten nodig hebben om zich te laten 
testen, zei voorzitter Roel Van Giel zondag nog eens, ook in De Zevende Dag. ‘Omdat de 
contacttracing niet kan volgen, gaan mensen geen dagen zitten wachten op die code. Ze zullen 
toch hun huisarts bellen om aan die code te geraken.’ Van Giel stelt voor dat de personen in 
dat geval vijf dagen in quarantaine gaan en dan hun code kunnen krijgen. 

Het dreigement van de huisartsen om de nieuwe strategie niet toe te passen en hun eigen 
beleid te volgen, kunnen ze niet hardmaken, zei Vandenbroucke. ‘De huisartsen kunnen niet 
zomaar een andere strategie organiseren.’ Het nieuwe testbeleid is niet optimaal, gaf hij nog 
toe, ‘maar het is de bedoeling om snel schakelen en snel testcapaciteit vrij te maken voor 
mensen met symptomen.’Bron: Nieuwsblad, 28 november 2021. 

VS prijzen Zuid-Afrika voor transparantie over Omikron-variant 

De Amerikaanse regering heeft Zuid-Afrika zaterdag geprezen voor de manier waarop het land 
is omgegaan met de Omikron-variant van het coronavirus. Volgens Amerikaans minister van 
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Buitenlandse Zaken Antony Blinken is Zuid-Afrika met zijn transparantie ‘een voorbeeld voor 
de wereld.’ 

Blinken voerde een telefoongesprek met zijn Zuid-Afrikaanse ambtsgenoot Naledi Pandor. De 
Amerikaan roemde daarin met name de Zuid-Afrikaanse wetenschappers voor de snelle 
identificatie van de Omikron-variant. 

Verschillende landen hebben sinds Zuid-Afrika het bestaan van de Omikron-variant 
bekendmaakte, inreisbeperkingen ingesteld voor verschillende landen in zuidelijk Afrika. Ook 
de VS weren vanaf maandag reizigers uit Zuid-Afrika, Zimbabwe, Namibië, Botswana, 
Lesotho, Swaziland, Mozambique en Malawi. Bron: Nieuwsblad, 28 november 2021. 

Staatsbezoek van Belgisch koningspaar aan Italië uitgesteld, wel kort 
bezoek van Filip 

Het staatsbezoek dat koning Filip en koningin Mathilde van 1 tot en met 3 december aan Italië 
zouden brengen, is uitgesteld in het licht van de plots heel snel verslechterde 
gezondheidssituatie in België en Europa, zo heeft het Koninklijk Paleis zaterdag meegedeeld. 
In overleg met de Italiaanse autoriteiten is besloten het geplande bezoek tot ‘een latere datum’ 
uit te stellen. 

Wel zal de koning op 1 december een korte verplaatsing naar Rome maken voor een 
ontmoeting met de Italiaanse president Sergio Mattarella, voegt het Paleis eraan toe. Filip zal 
hierbij vergezeld worden door de minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, en door 
een beperkte delegatie. Tijdens de ontmoeting met Mattarella zal de koning luidens de 
mededeling benadrukken hoe belangrijk de goede banden tussen België en Italië zijn. Bron: 
Nieuwsblad, 28 november 2021. 

AstraZeneca zou binnen enkele weken vaccin klaar kunnen hebben tegen 
nieuwe variant 

De nieuwste formule van het Britse AstraZeneca-vaccin werd gemaakt om de eerste Zuid-
Afrikaanse variant (de Bètavariant) te bestrijden. Die dreigde zich vorig jaar wijd te verspreiden 
voor hij werd ingehaald door de Deltavariant. Maar dit vaccin zou dus snel kunnen aangepast 
worden om de nieuwste Zuid-Afrikaanse variant, ook gekend onder de naam 'Omikron', te 
bestrijden. Sinds de stijging van het aantal gevallen van de afgelopen dagen, zijn 
wetenschappers in Groot-Brittannië druk bezig met het analyseren van de nieuwste variant. 
Volgende week zou er een meer gedetailleerde analyse van start moeten gaan. Ze hopen zo 
meer te weten te komen over de variant om die zo ook te kunnen bestrijden. Bron: Nieuwsblad, 
28 november 2021.  

Voka: ‘Al 20 grote bedrijven bereid om boosterprik toe te dienen op 
werkvloer’ 

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka heeft op korte termijn al 20 grote productiebedrijven 
bereid gevonden om op de werkvloer te starten met het toedienen van boosterprikken. Dat 
meldt de organisatie zaterdag in een mededeling. De bedrijven zijn samen goed voor meer dan 
30.000 werknemers. 

Voka wijst erop dat bedrijfsgeneeskundige diensten al jaar en dag instaan voor de jaarlijkse 
griepvaccinatie in bedrijven en dus de nodige ervaring hebben met vaccineren. ‘Het spreekt 
vanzelf dat de boostervaccinatie op de werkvloer in samenspraak met de 
personeelsvertegenwoordigers zal georganiseerd worden’, aldus de werkgeversorganisatie, die 
naar eigen zeggen al sinds maart vragende partij is om private ondernemingen mee in te 
schakelen in de vaccinatiecampagne. ‘We zijn dan ook blij dat onze oproep eindelijk gehoor 
heeft gekregen bij de ministers bevoegd voor volksgezondheid’, aldus de woordvoerder. Bron: 
Nieuwsblad, 27 november 2021.  
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Leerkrachten geen prioritaire groep in boostercampagne: Vlaanderen wil 
zelf prikken zetten 

Aangevuurd door het Overlegcomité klopten de ministers van Volksgezondheid zaterdag hun 
operationeel plan voor de boostercampagne voor de 18- tot 65-jarigen af. Geen enkele 
beroepsgroep krijgt voorrang, dus ook niet de leerkrachten.  

‘Prioriteit was wel mogelijk voor de zorg, maar het is niet mogelijk voor leerkrachten’, reageert 
Vlaams minister Weyts, die zegt de beslissing niet te begrijpen. ‘Nochtans gelden de 
argumenten die pleiten voor de zorg des te meer voor de leerkrachten van het basisonderwijs. 
Zij zijn - samen met de mensen van de kinderopvang - de énigen die elke dag werken met een 
volledig ongevaccineerde populatie. Sommigen weten altijd heel goed wat het onderwijs 
allemaal moet doen, maar als zij iets kunnen doen voor het onderwijs, dan geven ze niet thuis.’ 

Nog voor de reactie van Weyts bekend was, legde Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce 
Vaccinatie, uit waarom gezondheidswerkers eerder al de kans kregen op een boosterprik, nog 
vóór de strategie voor de uitrol naar de hele bevolking beslist was. ‘Dat was niet om hen 
individueel te beschermen, maar omdat ze in aanraking komen met kwetsbaren’, zei hij. Een 
herhalingsprik vermindert de kans op transmissie, maar zorgt er tegelijk ook voor dat minder 
zorgverleners uitvallen. 

Hoe dan ook, Weyts wil nu een initiatief nemen om de leerkrachten eventueel zelf te 
vaccineren. ‘We gaan nu bekijken in hoeverre wij zelf prikken kunnen zetten bij leerkrachten, 
als men ons daarvoor de vaccins geeft’, besluit hij. Bron: Nieuwsblad, 27 november 2021. 

 

@ GP Fans   Hamilton en Verstappen 

Verstappen, Hamilton en Horner spreken over corona-situatie: ‘Jaar kan 
zo verpest worden’ 

Het spannende titelgevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen is al aan de hand van 
alle mogelijke scenario's op de baan geanalyseerd. Toch ligt er nog altijd een gevaar buiten de 
baan op de loer: het oplopen van het coronavirus. 
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Het Formule 1-seizoen van 2021 gaat alle kanten op en heeft zowel op als naast de baan al 
geleid tot een aantal soap-achtige taferelen. Ondanks alle race-gerelateerde zaken wordt er 
eigenlijk vrijwel zelden rekening gehouden met de factor die op dit moment nog altijd onze 
wereld in de greep houdt: het coronavirus. Inmiddels lopen wereldwijd de besmettingen weer 
op. Een besmetting bij Verstappen of Hamilton tijdens de komende maand is fataal in de 
titelstrijd.  

Hamilton zelf weet hoe het voelt om thuis met corona te zitten tijdens een raceweekend. Hij 
maakte het ongeveer een jaar geleden mee, toen hij de Grand Prix van Sakhir moest laten 
schieten door een corona-infectie. Destijds was hij echter al wereldkampioen. Een besmetting 
nu zou hele andere gevolgen hebben. ‘Als mijn vrienden een dag of week op het werk missen, 
betekent het niet dat hun hele jaar vergald is. Voor ons coureurs wel. Het jaar kan voorbij zijn 
als je een of twee races mist’, laat Hamilton weten aan verschillende media over het 
coronavirus.  

Titelconcurrent Verstappen probeert zich niet te veel bezig te houden met de hele situatie 
rondom het coronavirus en hij probeert zijn leven zo gewoon mogelijk te leiden. ‘Als ik onder 
de douche uitglij en mijn nek breek, is het hetzelfde toch? En als ik in Monaco ga wandelen, 
uitglij en mijn been breek, is dat ook niet echt geweldig. Ik denk er niet te veel over na. Ik leef 
mijn leven zoals ik de afgelopen twee jaar leef sinds het coronavirus rondwaart.’  

Dat te veel nadenken kan Verstappen dan ook simpelweg overlaten aan teambaas Christian 
Horner. De Brit is wél bezorgd over zijn medewerkers. ‘In Europa nemen overal de aantallen 
toe. We kunnen niet nalatig doen met onze protocollen. Het is geweldig dat alle fans terug zijn, 
maar we moeten onze protocollen goed blijven opvolgen. En dat blijven we ook doen’, aldus 
de woordvoerder van de Red Bull-teambaas. Bron: GP Fans, 24 november 2021.  

 

Lewis Hamilton 

Hamilton vreest corona besmetting: ‘Ik houd mijn adem in als er veel 
mensen zijn’ 

Max Verstappen en Louis Hamilton zijn nog steeds in een zeer fel duel om de wereldtitel 
verwikkeld. De twee kemphanen hebben elk puntje hardnodig en in tijden van een pandemie 
komt daar nog een zorg bij. Een race missen door een COVID-besmetting zou in deze fase 
namelijk héél slecht uitkomen. 
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Hamilton weet hoe het is om tegen een positieve coronatest aan te lopen. De regerend 

wereldkampioen miste vorig jaar de Grand Prix van Sakhir door een coronabesmetting. De 

Brit ondervond hoe geniepig het virus kan zijn en had daarna nog geruime tijd last van 

naweeën van zijn besmetting.  

 

Nog steeds vreest Hamilton een positieve test. Hij let dan ook heel erg goed op. In gesprek met 

Auto, Motor und Sport legt hij het uit: ‘Ik zit nog steeds thuis maar door de ervaringen van 

vorig jaar kunnen we dit nu een beetje beter managen.’ 

 

Hamilton heeft zijn manier van leven dan ook aangepast om een nieuwe besmetting te 

voorkomen. ‘Mijn manier van omgaan met sociaal contact is nu ook heel anders dan in het 

verleden. Nu houd ik van iedereen afstand en ik houd mijn adem altijd in als er veel mensen 

om mij heen zijn.’ Bron: GP Today, 26 november 2021. 
 

Suriname verscherpt in reisregels voor Nederland en VS 

Om te voorkomen dat Suriname te maken krijgt met een nieuwe golf coronabesmettingen 
scherpt het land vanaf vandaag de inreisregels aan voor reizigers uit de hoogrisicolanden 
Nederland en Verenigde Staten. 

Behalve een bewijs van volledige vaccinatie en een recente PCR-test moeten reizigers vanaf 
maandag op de derde dag na aankomst ook een antigeentest doen. Als die positief is, moet 
die persoon in isolatie. Bij het verlaten van Suriname moeten reizigers kunnen laten zien dat 
ze de antigeentest daadwerkelijk hebben ondergaan op straffe van een boete van 100 euro. 

Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, die onlangs zelf Covid-19 opliep, heeft 
de aanscherping van de inreisregels niets te maken met de Omikron-variant. Het is vooral het 
grote aantal positieve tests in Nederland dat de Surinaamse autoriteiten zorgen baart. 

De ervaring leert dat het intensieve personenverkeer tussen Nederland en Suriname snel 
voor meer besmettingen in Suriname kan zorgen. Bron: Het Parool, 28 november 2021. 

Eerste Omikron-besmettingen in Canada 

In Canada zijn zondag voor het eerst coronabesmettingen met de Omikron-variant 
vastgesteld, meldt het ministerie van Gezondheid van de provincie Ontario. Het gaat om twee 
mensen die recentelijk in Nigeria zijn geweest. Beiden zitten nu in quarantaine. 

Frankrijk is mogelijk het volgende land om Omikron-besmettingen te bevestigen. Het 
ministerie van Gezondheid aldaar meldde zondag acht ‘mogelijke’ gevallen, waarvan in de 
komende dagen moet worden bevestigd dat het om de Omikron-variant gaat. Het betreft 
mensen die vanuit zuidelijk Afrika naar Frankrijk waren gekomen, aldus het ministerie. Bron: 
Het Parool, 28 november 2021.  

Maandag spoedberaad G7-gezondheidsministers om Omikron 

Het Verenigd Koninkrijk heeft zondag opgeroepen tot een spoedvergadering van de 
gezondheidsministers uit de G7, de groep van rijke industriële landen, nu verschillende 
Europese landen besmettingen met de Omikron-variant hebben gemeld. Het spoedberaad is 
maandag. 

Het VK is momenteel voorzitter van de G7, die verder bestaat uit Canada, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Japan en de Verenigde Staten. ‘Onder voorzitterschap van het VK zal 
maandag een spoedvergadering plaatsvinden met G7-gezondheidsministers om de 
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ontwikkelingen omtrent Omikron te bespreken,’ aldus het Britse ministerie van Gezondheid. 
Bron: Het Parool, 28 november 2021.  

PCR-test bij aankomst niet verplicht voor reizigers uit zuidelijk Afrika 

Reizigers die vanuit zuidelijk Afrika aankomen in Nederland hoeven bij aankomst niet 
verplicht een PCR-test af te laten nemen. Demissionair minister Hugo De Jonge 
(Volksgezondheid) zei zondagmiddag nog dat iedereen na aankomst uit een land met zeer hoog 
risico wél een PCR-test moet laten afnemen. Tot dusver waren twee negatieve tests vooraf 
voldoende. De test achteraf 'hebben we toegevoegd aan de verplichting die sowieso geldt', aldus 
De Jonge. 

Maar die test op Schiphol blijkt vrijwillig, bevestigt het ministerie na berichtgeving door de 
Telegraaf. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat reizigers die vanaf zondag 
worden gerepatrieerd een test krijgen aangeboden 'voor onderzoeksdoeleinden' en dus niet 
verplicht zijn. 

Ook gevaccineerden die nu vanuit Zuid-Afrika, Zimbabwe, Mozambique, Namibië, Botswana, 
Malawi, Lesotho of Eswatini (Swaziland) naar Nederland vliegen, moeten bij aankomt in 
quarantaine voor minstens vijf dagen. Test iemand na vijf dagen negatief, dan mag diegene 
weer uit isolatie. Zonder test duurt de quarantaine tien dagen. 

Iedereen wordt tijdens de quarantaine gebeld voor controle en ook gemeenten gaan aan de 
deur controleren als het aan De Jonge ligt. Eerder werd alleen per steekproef gecontroleerd. 
Op het schenden van de quarantaineplicht staat een boete van 339 euro. Bron: Het Parool, 
28 november 2021.  

GGD: vrijwillige hotel-isolatie kan gedwongen isolatie worden 

Reizigers die de afgelopen dagen terugkeerden uit Zuid-Afrika, positief zijn getest op corona 
en in een isolatie-hotel zijn ondergebracht, zitten daar verplicht. Het hotel in de regio 
Kennemerland wordt ook bewaakt. ‘De isolatie werkt op vrijwillige basis,’ aldus een 
woordvoerder van de GGD Kennemerland zondag. ‘Maar wanneer dat niet houdbaar blijft, kan 
besloten worden over te gaan op gedwongen isolatie.’  

Dat is volgens hem mogelijk op basis van de Wet politiegegevens (WPG). ‘Hierover moet de 
voorzitter van de veiligheidsregio dan een besluit nemen.’ Voor het verdere verloop van de 
isolatie maakt het volgens de woordvoerder niet uit of de passagiers de nieuwe, besmettelijkere 
Omikron-variant hebben opgelopen. Momenteel is niet bekend hoeveel reizigers dat zijn. 

Demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) zei zondagmiddag op een ingelast 
persmoment dat 'een flink deel' van de besmette passagiers nog in het hotel verblijft. Iemand 
kan alleen naar huis om daar verder in isolatie te blijven als er sprake is van 'beschermd 
vervoer.’Bron: Het Parool, 28 november 2021.  

RIVM meldt 22.193 nieuwe coronabesmettingen 

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 22.193 positieve tests gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is vergelijkbaar met de vorige dagen. 
Maar dat wil niet zeggen dat de piek van de coronagolf bereikt is.  

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 157.540 positieve tests. Gemiddeld komt 
dat neer op 22.506 nieuwe gevallen per dag, een nieuw record. Het totaal over de afgelopen 
zeven dagen ligt 7 procent hoger dan het totaal over de week ervoor. Dat is het laagste 
‘groeigetal’ sinds 6 oktober. Vorige week zondag lag het weektotaal ruim 56 procent hoger dan 
in de week daarvoor.  

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

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

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

De verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe patiënten met een corona-infectie 
zien binnenkomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er zondag 2624 mensen met Covid-19 in de 
ziekenhuizen, dat zijn er 18 meer dan zaterdag.  

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2069 coronapatiënten, iets minder dan zaterdag 
(2091). Op de intensive cares liggen nu 555 patiënten, 4 meer dan afgelopen etmaal. 

Om de druk op de ziekenhuiszorg zo veel mogelijk te spreiden, kunnen coronapatiënten 
verplaatst worden van de ene regio naar de andere. Het LCPS meldt dat er zaterdag 16 
patiënten zijn overgebracht naar een ziekenhuis in een andere regio. Ook zijn er die dag 2 
patiënten naar Duitsland gebracht. Voor die internationale verplaatsingen wordt sinds deze 
week weer een speciale helikopter ingezet. Bron: Het Parool, 28 november 2021. 

Nieuwe studie: mondkapje verlaagt kans op corona met 53 procent 
 
Hoe goed beschermt een mondkapje écht tegen corona? Een prangende vraag met de 
herinvoering van de mondkapjesplicht. Daar geven de resultaten van een nieuwe studie nu 
antwoord op. En die zijn toch wel verrassend. 
 
Volgens de onderzoekers is, op vaccinatie na, het dragen van een mondkapje namelijk de 
meest effectieve maatregel in strijd tegen het coronavirus. 
 
Over de mondkapjesplicht is veel te doen. Sommige mensen weigeren het te dragen, omdat ze 
denken dat het toch niet werkt. Maar een nieuwe, internationale studie bewijst daar weer het 
tegendeel van. De onderzoekers namen dertig internationale studies onder de loep. Daarbij 
keken ze niet alleen naar de effectiviteit van mondkapjes, maar ook van handen wassen en 
afstand houden. Hun conclusie? Mondkapjes verlagen de kans op corona met 53 procent. En 
daarmee is het de meest effectieve maatregel in strijd tegen het coronavirus. Regelmatig 
handen wassen werkt ook voor zo’n vijftig procent. En afstand houden voor ongeveer een 
kwart.  
 
Natuurlijk is het hierbij wel belangrijk dat je een mondkapje op de juiste manier draagt, dus 
over je mond én je neus. Doe je dit niet, dan neemt de werking natuurlijk af. Let er ook op dat 
je mondkapje goed aansluit, anders kunnen er alsnog meer aerosolen ontsnappen. Zo zorg je 
ervoor dat een loszittend mondkapje wel goed aansluit. Gebruik een wegwerpmondkapje ook 
niet meer dan één keer en check goed of je herbruikbare mondkapje aan vervanging toe is. 
Uit eerder onderzoek bleek overigens dat het N95-masker, een chirurgisch mondkapje en een 
katoenen mondkapje met een binnenlaag van polypropyleen het beste werken. Bron: Margriet, 
19 november 2021.  
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Vijf kinderen met corona in UMC Groningen, van wie twee op ic 

Vijf kinderen met corona zijn de afgelopen weken opgenomen geweest in het UMC Groningen. 
Het jongste kindje was twee maanden, de oudste was zestien jaar oud. Twee van de vijf hen 
waren zo ziek dat ze op de intensive care belandden. Dat bevestigt een woordvoerder van het 
ziekenhuis tegenover De Telegraaf.  

In kringen rond personeel van het universitaire ziekenhuis wordt gesproken ‘over 
aangrijpende opnames die er emotioneel flink in hakten’, schrijft de krant. De meeste kinderen 
zijn inmiddels weer ontslagen: er ligt nu nog maar één kind met corona.  

Dat kinderen ernstig ziek worden van het coronavirus blijft zeldzaam. Bij de meeste kinderen 
in het UMCG speelde ook onderliggend lijden, zo stelt de UMCG-woordvoerder. 

Dertig kinderen in Nederlandse ziekenhuizen. In cijfers van het RIVM is te zien dat het aantal 
kinderen dat is opgenomen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen de laatste tijd licht 
stijgt, maar het aantal blijft klein. Op dit moment liggen er maar dertig kinderen onder de 20 
jaar met covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen. 

Het aantal besmettingen is al een lange tijd flink aan het oplopen. Daarom rijst de vraag of 
kinderen onder de 12 ook een prik moeten krijgen. Het kabinet heeft eerder aangegeven 
vooralsnog geen grote vaccinatiecampagne voor kinderen van 5 tot 12 jaar te willen. 

In Goedemorgen Nederland zei kinderarts en lid van het Outbreak Management Team (OMT) 
Karoly Illy vanochtend dat ook hij nog zijn vraagtekens zet bij het vaccineren van jonge 
kinderen. Dat zou vooral nuttig zijn voor de vaccinatiegraad. ‘Dan zou je dus gezonde kinderen 
gaan vaccineren omdat volwassenen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Daar hebben wij 
als kinderartsen wel enige moeite mee.’ Bron: WNL TV, 23 november 2021. 

 

Chinees restaurant Peking in Amersfoort sluit de deuren omdat er te weinig koks zijn. © 
Saskia Berdenis van Berlekom 
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Avang Ku (57) heeft goedlopend Chinees restaurant, maar moet sluiten 
omdat ze geen kok kan vinden 
 
Nu uit eten gaan met de dag lastiger wordt, halen steeds meer Nederlanders hun maaltijd af. 
De Chinees staat dan bij velen bovenaan het lijstje. Maar die populariteit zorgt ook voor 
problemen: er zijn nauwelijks nog koks te vinden. Voor de eigenaar van Peking, het oudste 
Chinese restaurant van Amersfoort, is het zelfs reden om er na 54 jaar de brui aan te geven. 
 
In de hoogtijdagen had het restaurant aan de Arnhemseweg in Amersfoort acht koks in dienst. 
Begin vorig jaar waren dat er nog maar vier. Dat was nét te doen, zegt eigenaar Avang Ku. 
‘Maar toen corona uitbrak, keerde één kok terug naar China. Zijn ouders vonden het hier te 
gevaarlijk voor hem.’ 
 
Niet veel later koos een tweede kok eieren voor z’n geld; hij kon elders meer verdienen. Tijdens 
de lockdown, waarin alleen de afhaalbalie geopend was, redde Ku (57) het dankzij de hulp van 
haar zoon. Ze was al plannen aan het maken voor de kerst toen nóg een kok vertrok, omdat 
hij in een ander restaurant een hoger salaris zou kunnen krijgen.  
 
Daarmee hield het op voor Ku. ‘Ik kan het me niet veroorloven meer loon te betalen, want als 
je dat bij de één doet, kun je de ander niet passeren.’ Het besluit om te stoppen met het 
familierestaurant, dat inmiddels te koop staat, omschrijft ze als ‘heel verdrietig.’‘Ik ben een 
jaar bezig geweest een derde kok te vinden.’  
 

 
Peking aan de Arnhemseweg, het oudste Chinese restaurant van Amersfoort, is gesloten. © 
AD 

Peking is zeker niet het enige restaurant met een ‘koksprobleem.’Overal in Nederland is sprake 
van een tekort aan opgeleide, Chinese koks. Het probleem begon in 2014, met 
een wetswijzing. Den Haag besloot toen dat koks ieder jaar een nieuwe vergunning moesten 
aanvragen bij het UWV. Dat maakte de oversteek naar Europa voor veel Chinezen riskant, en 
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het investeren in een opleiding voor restaurants evenzeer: je kon je werknemer immers een 
jaar later weer vaarwel moeten zeggen.  

De échte klap kwam door corona, zegt Liping Lin, directeur van de Vereniging voor Chinees-
Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO). ‘In de eerste lockdown ging het nog, maar in de 
tweede lockdown werd het personeelstekort écht heel nijpend, omdat veel koks zijn 
teruggekeerd naar China. Tel daarbij op dat het afhalen door de lockdowns nóg populairder 
geworden is dan voorheen, en je begrijpt dat de koks die er nog wél zijn onverantwoord lange 
dagen moeten maken.’   

We dachten corona te hebben overleefd, maar juichten te vroeg, aldus Avang Ku, Eigenaar 
restaurant Peking.  

Verhalen over het wegkopen van koks kent ze ook. ‘Dat komt helaas voor. Het geeft maar aan 
hoe nijpend de situatie is. Personeel is overal in de horeca lastig te vinden, maar in onze 
branche nog wel meer. Komt bij dat je écht niet zomaar achter de wok kan gaan staan: je hebt 
kennis van zaken nodig.’ Lin heeft erg te doen met vakgenoot Ku. ‘54 jaar! Dat is me nogal 
een tijd. Het moet heel moeilijk zijn om je zaak dan op deze manier dicht te moeten doen.    

Avontuurlijk is het voor Ku ook zeker. Haar opa, Chen Foo Ku, begon restaurant Peking in 
1967. Hij was een avontuurlijk type. Na zijn aankomst in Nederland in de jaren 30 leidde hij 
een zwervend bestaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hij als marskramer langs de 
deur ging, fungeerde Ku als koerier van valse identiteitsbewijzen. Na de oorlog had hij in 
verschillende steden gokhuizen, waar mahjong werd gespeeld.  

In 1973 namen Avangs ouders het restaurant over en later haar zus. Vijf jaar geleden werd 
Avang eigenaar. ‘We hebben fijne herinneringen aan al die jaren. We dachten corona te hebben 
overleefd, maar juichten te vroeg. Wat ik nu ga doen? Geen idee. Daarvoor ben ik nog te 
beduusd.’  

Voor wie ‘Peking’ niet los kan laten, heeft Ku nog een verrassing: vanaf zaterdag kunnen 
liefhebbers ter plekke een bod uitbrengen op de inboedel.  Bron: AD, 27 november 2021. 

Restaurants in problemen door tekort aan Chinese koks 

Honderden Aziatische restaurants dreigen in problemen te komen door een tekort aan koks. 
Ze hebben grote moeite om Aziatische koks naar Nederland te halen, vanwege de veranderde 
wetgeving, meldt de Volkskrant. 

Uitkeringsinstantie UWV wil dat werkloze Nederlanders aan de slag gaan bij de restaurants, 
maar dit blijkt tot dusver geen succes. Dit jaar moeten naar schatting tussen de 800 en 1000 
koks uit landen als China, Indonesië en Thailand terug naar hun land van herkomst. Zo'n 
1.000 van de 2.500 Aziatische restaurants - 40 procent - komen hierdoor mogelijk in de 
problemen, waarvan 500 in 'acute problemen.' 

Door een wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen, die per 1 januari is ingegaan, moeten 
werkgevers elk jaar een nieuwe vergunning aanvragen voor personeel van buiten Europa. 
Bron: AD, 5 februari 2016. 

Topdrukte door corona bij ZGT in Almelo: behandelingen en operaties 
worden uitgesteld 

Het is enorm druk in de ziekenhuizen in Nederland. Door de vele coronabesmettingen stromen 
de verpleegafdelingen én de IC-bedden vol. Ook bij het ZGT in Almelo en Hengelo is dat het 
geval. 

Op dit moment moet het ziekenhuis diverse geplande operaties afzeggen. ‘Het ZGT doet er 
alles aan om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Echter nam het aantal 
patiënten met corona in ons ziekenhuis de afgelopen tijd fors toe. Dat brengt helaas met zich 
mee dat we een aantal geplande operaties moeten afzeggen. We begrijpen dat dit voor de 
mensen die het betreft heel vervelend is.’ 



51 
 

Spoedzorg gaat gewoon door. Als je dus met spoed moet worden opgenomen omdat er wat 
ernstigs aan de hand is, dan kan dat. ‘Ook de afspraken op de polikliniek gaan zoveel mogelijk 
door’, zegt het ZGT. 

‘Mocht uw behandeling of operatie worden verplaatst dan wordt u door ons gebeld. Heeft u 
geen bericht ontvangen, dan gaat uw behandeling of operatie gewoon door. Vanwege de drukte 
vragen wij u om niet zelf naar het ziekenhuis te bellen.’ 

 

@ ZGT 

Het ZGT legt uit waarom operaties en behandelingen worden uitgesteld: ‘De zorg voor het 
toegenomen aantal coronapatiënten komt bovenop de zorgtaken die we normaal uitvoeren. 
Bedenk daarbij dat per coronapatiënt meer verpleegkundigen nodig zijn dan bij een patiënt 
die niet in isolatie zit. Daarnaast hebben we te maken met een hoger dan gemiddeld 
ziekteverzuim.’ 

Om de toename van coronapatiënten zo goed mogelijk op te vangen, wordt de zorg in het 
ziekenhuis anders georganiseerd. ‘Daardoor kunnen medisch specialisten en 
verpleegkundigen van diverse afdelingen op meerdere plekken, zoals de corona-afdelingen, 
worden ingezet. Dit is alleen mogelijk als wij de reguliere zorg afschalen en operaties 
verplaatsen naar een later moment. En dat is niet alleen voor ons, maar bovenal voor onze 
patiënten buitengewoon vervelend.’ 

Het ziekenhuis doet een oproep: ‘We begrijpen dat iedereen klaar is met corona. Maar voordat 
we onze reguliere zorg voor u en uw dierbaren weer kunnen hervatten, moet het aantal 
besmettingen echt omlaag. U kunt er ook wat aan doen om het aantal besmettingen niet 
verder op te laten lopen: houd u aan de maatregelen! Zorg voor uzelf, voor anderen en voor 
onze zorg.’ Bron: In de Buurt Almelo, 25 november 2021. 
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Wéér geen opera ‘Rigoletto voor kinderen’, corona spelbreker: ‘Dit kost 
ons kapitalen’ 

Voor de tweede keer zet corona een streep door de opera Rigoletto voor kinderen. Driehonderd 
basisschoolleerlingen uit Nijmegen en omgeving, vrijwilligers, de internationale professionals, 
orkestleden van Phion: iedereen was klaar voor de voorstellingen in december.   

‘Tenor Taylor Thompson wou net het vliegtuig pakken, toen we belden dat het niet doorging.’ 
 
Kinderen, van 7 tot 11 jaar, vormen het koor in de opera Rigoletto voor kinderen. Wekelijks 
leerden ze Italiaanse teksten en de melodieën uit hun hoofd en dansten ze. Ook knutselden 
ze hun eigen attributen, waaronder maskers. Op 13, 14, 15 december zouden ze in de 
Lindenberg in Nijmegen op het toneel staan. Zestig kinderen per voorstelling. Samen met 
professionele zangers, dansers en muzikanten van Phion. Maar de voorstellingen zijn 
afgeblazen vanwege de rap stijgende coronabesmettingen.  

Lorena (9 jaar): ‘Wij hebben veel geoefend, op school, De Buut, en thuis. Ik vind het heel 
jammer dat ik niet kan optreden.’ Renée Jenniskens, een van de vrijwilligers, naaide 
wekenlang jasjes voor de jongens. Maatwerk. ‘De kostuums zijn prachtig geworden. Ik moest 
een enorme brok wegslikken toen ik hoorde dat de voorstelling is afgeblazen. Heel erg. Voor 
iedereen.’  

De kostuums zijn prachtig geworden. Ik moest een enorme brok wegslikken toen ik hoorde 
dat de voorstelling is afgeblazen, aldus Renée Jenniskens, Vrijwilliger. 

De Italiaanse Initiatiefnemers, componist Stefano Conti en decor- en kostuumontwerpster 
Roberta Moroni, willen een groot publiek vertrouwd maken met opera.  

‘Daarom betrekken we kinderen bij alle facetten en hebben we voor hen een kortere bewerking 
gemaakt van Verdi’s Rigoletto. Edwin Rutten vertelt het verhaal. Opera heeft alles: drama, 
muziek, theater, dans. We hebben een groot internationaal netwerk van bekende professionals 
die graag hieraan meedoen. Deze week zou de internationale crew samen repeteren. Tenor 
Taylor Thompson wou net het vliegtuig pakken, in San Francisco, toen we belden dat het niet 
doorging. Iedereen was in shock.’ 

Het is de tweede keer dat de opera niet doorgaat vanwege corona. Moroni: ‘De eerste keer was 
in juni vorig jaar in de Nijmeegse schouwburg. Een annulering kost ons kapitalen. 
Vliegtickets, contracten. Hopelijk kunnen we met crowdfunding in juni alsnog Rigoletto voor 
kinderen uitvoeren.’ Bron: De Gelderlander, 26 november 2021. 

Door verwarring verdwijnt draagvlak 

Alexander Pechtold over verwarring persconferenties. Het was deze week tijd voor alweer de 
64e corona persconferentie. We horen al een tijdje dat bij iedereen de rek eruit is. Het 
onnavolgbare beleid van het demissionaire kabinet draagt daar niet aan bij. ‘Je zal maar een 
directeur van een school zijn en niet weten of je maandag open mag’, zegt voormalig D66- 
fractievoorzitter Alexander Pechtold in De Nieuws BV.  

‘Dit beleid is niet om aan te zien’, zegt politiek duider en redacteur Peter Kee. ‘Aan het begin 
kwamen ze nog weg met 'het virus is onvoorspelbaar' en ‘navigeren in de mist.’Maar daar zijn 
we nu echt voorbij.’ Hoelang gaat het nog duren? Wat is de juiste route? Het geharrewar 
tussen echte experts ‘en de andere 17 miljoen experts die Nederland telt, maakt het er ook 
niet makkelijker op’, aldus Kee.  

Contactberoep: nagelstudio’s, kappers, sekswerkers én het CBR. Voor veel detailhandelaren, 
scholen, horecabazen, directeuren is het totaal onvoorspelbaar welke route ze moeten 
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uitstippelen. Zo weet Pechtold, directeur van het CBR, onder welke groep zijn instituut valt: 
‘Het CBR werd als contactberoep aangemerkt, samen met kappers, nagelstudio's en 
sekswerkers. Toen dreigden we doorstroomlocatie te worden. Nu hoop ik dat we essentiële 
dienstverlener zijn, want dan hoef je niet om 17:00 uur dicht.’  

‘Je kan niet telkens van koers wijzigen en iedere week weer iets nieuws verzinnen’, zegt de 
Pechtold. ‘We zijn al dagen voor de persconferentie bezig met: wat kan er gaan gebeuren en 
wat betekent dat voor ons en wat moeten wij dan doen?’  

De CBR-directeur staat niet bepaald te trappelen om weer een onduidelijke persconferentie 
voor de kiezen te krijgen vanavond: ‘Ik mis duidelijk beleid. Als ik kijk naar de 
persconferenties, en ik ben toch behoorlijk geschoold, dan denk ik na een half uur: wat 
hebben ze nou eigenlijk gezegd?’ Het werkt volledig averechts: ‘Ik denk dat de verwarring bij 
mensen er ook voor zorgt dat het draagvlak wegzakt’, zegt Pechtold. 

Alexander Pechtold mist daadkracht, vooral in vergelijking met het buitenland: ‘Neem een 
paar stevige maatregelen die we allemaal snappen. Die we in twee zinnen kunnen vertellen. 
Ik zie nergens in de wereld een persconferentie van langer dan een half uur en wekelijkse 
debatten in het parlement.’ 

Hij vindt Nieuw-Zeeland een mooi voorbeeld van hoe het óók kan: ‘Daar staat een premier die 
heel duidelijk aangeeft: ‘zo gaan we het doen.’En krijgt daardoor ook steun van mensen die 
het er niet mee eens zijn omdat ze zien dat er een keuze is gemaakt waar de premier voor staat 
en het weet vol te houden.’ 

Naast een tip voor het demissionair kabinet - ‘Regering: regeer!’ -, heeft Pechtold ook een tip 
voor de Tweede Kamer: ‘Geef het demissionair kabinet de ruimte om een visie gebaseerd op 
specialisten uit te voeren.’ Al is kritiek voeren vanaf de zijlijn soms ook wel iets te makkelijk, 
moet hij erkennen: ‘Als anderen kritiek hebben denk ik ook: ga er maar eens 24 uur zelf staan. 
Je maakt keuzes die over leven en dood gaan.’  

Als Alexander Pechtold zelf aan het roer zou staan, zou hij alles een tijdje dichtgooien, behalve 
de scholen: ‘Ik heb respect voor mensen die zeggen: het is mijn vrijheid om mij niet te 
vaccineren. Maar ik vind het vrij macaber dat de vrijheid voor sommigen om zich niet te 
vaccineren, de vrijheid en het grondrecht voor jongeren om zich te ontwikkelen op dit moment 
tegenhoudt.’ Bron: NPO Radio 1, 26 november 2021. 

Ongevaccinneerde UFC-vechter Diego Sanchez waarschuwt: ‘Corona is 
geen grap!’ 
 
Voormalige UFC-vechter Diego Sanchez weigerde zich te laten vaccineren. Vervolgens werd hij 
positief getest. Zijn lichaam wist niet zo goed raad met het virus: de 39-jarige Amerikaan liep 
een longontsteking op. Ook heeft hij in beide benen last van bloedpropjes. Hij ligt in het 
ziekenhuis. 
Een week voor zijn opname prees hij via sociale media nog alternatieve medicijnen tegen 
corona aan. Eenmaal in het ziekenhuis wist hij treffend zijn gevoel te omschrijven: ‘Ik lijk wel 
een Navy SEAL die de hele week niet kon slapen.’ 

Vanwege de coronapandemie konden er maandenlang geen kickbokswedstrijden gehouden 
worden met publiek in het wereldberoemde Lumpinee Stadium in het Thaise Bangkok. Toen 
dit het voorbije weekend wel weer het geval was, maakten meerdere knokkers kennis met de 
nieuw ingevoerde regels. Voor kickboksers Ratchadet en Ponprom liep dat uit op een fikse 
teleurstelling. 

 
In Thailand is het tegenwoordig het geval dat, zodra het startsein gegeven wordt, de vechters 
aan moéten vallen. Passief knokken mag niet meer. Dat laatste was alleen nog niet bekend bij 
Ratchadet en Ponprom. 



54 
 

 

Diego Sanchez 

 
Diep in hun gevecht besloten de beide kemphanen het ietsjes rustiger aan te doen. Alleen... 
volgens de regels mag dat niet meer. De scheidsrechter waarschuwde hen meerdere keren, 
maar kon niet anders doen dan hen diskwalificeren nadat zij - na de zoveelste waarschuwing 
- opnieuw weinig deden. 

De arbiter van dienst stopte de wedstrijd en pakte de microfoon. Hierin legde hij de aanwezigen 
uit waarom hij zijn besluit maakte. Ratchadet en Ponprom bleven verbaasd achter in de ring. 
Hadden ze maar beter hun best gedaan. Bron: Sportnieuws.nl, 27 november 2021.  

‘Bij de corona-aanpak worden mensen met een psychische kwetsbaarheid 
meestal vergeten’ 

De gevolgen van coronamaatregelen voor veel mensen met een ernstige psychische 
kwetsbaarheid die geen QR-code kunnen of willen laten zien, worden structureel vergeten. Het 
isolement waarin zij sowieso al verkeren, wordt er almaar groter door. Dat moet anders, stelt 
Kitty Van Elst. 

Ik zie hem van ver aan komen lopen. Het is een dagelijks ritueel geworden. Sportschoenen 
aan, tennisracket in zijn hand, een dun t-shirt onder zijn openwaaiende jack en een pet op. 
Breed glimlachend zwaait hij en ik zie aan zijn mond dat hij al begonnen is met praten tegen 
mij. De wind neemt zijn woorden mee. Halverwege bukt hij en raapt iets van straat op en stopt 
dat in zijn plastic tasje. Eenmaal bij mij laat hij zijn buit zien van de afval die hij van straat 
heeft opgeruimd. Ook een ritueel van hem.  

Hij gaat zitten op het bankje voor ons keukenraam en ik geef hem koffie. ‘Doe maar drie 
suiker,’ zegt hij. ‘Twee minder dan gisteren.’  

Ik krijg een knipoog en hij trakteert me op een bulderende lach. Zijn zwarte mondkapje, 
hangend onder zijn kin, staat er bol van. En dan komt zijn dagelijkse vraag: ‘Mag ik vandaag 
wel weer naar de bibliotheek?’  

John is gek op tennis, althans tennis kijken in boeken en op films. Al jaren gaat hij wekelijks 
naar de bibliotheek, maar sinds een paar weken mag hij niet naar binnen. Hij heeft geen QR-
code en al kennen ze hem zeer goed, hij mag niet naar binnen. 
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Als hij mijn antwoord hoort vervalt hij in stilte, slurpt zijn koffie op en weg is hij. Schouders 
hangend naar beneden, tennisracket slepend over de grond en plastic tasje over zijn schouder 
geworpen.  

John is een van de vele mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid die geen QR-code 
kunnen of willen laten zien. De één omdat hij, ondanks zijn vaccinatie, weigert die op zijn 
smartphone te zetten vanwege zijn achterdocht (achtervolgingswanen), de ander omdat zij 
zich niet heeft laten vaccineren vanwege een opgelopen trauma (ze spuiten je plat en gooien 
je in een isoleercel) en weer een ander wil helemaal niets horen over de chaos in de wereld 
(het is al druk genoeg in mijn hoofd).  

Stuk voor stuk zijn dit mensen die door de huidige maatregelen uitgesloten worden van 
ontmoetingen, (sport)activiteiten en straks misschien ook van winkelen en dagbesteding. 
Mensen die soms jarenlang een strijd hebben geleverd om überhaupt naar buiten te gaan, 
onder de mensen te komen, eindelijk een dagritme hebben opgebouwd en zich weer mens 
gingen voelen. Daar waar deze mensen vroeger werden weggestopt in instellingen midden in 
de bossen, dreigen ze nu weggeduwd te worden uit het openbare leven. Uitgesloten van 
binnensportactiviteiten, gezelligheid op het terras of een film in het filmhuis. Nergens zijn ze 
meer welkom.  

Wij willen onze zorgen uitspreken over deze, wederom vergeten, doelgroep. In discussies 
worden ze nauwelijks genoemd, terwijl er velen zijn zoals John. We snappen de 
ingewikkeldheid en dilemma’s die een pandemie met zich meebrengt, maar laten we zorgen 
dat mensen met een kwetsbaarheid, zoals John, niet de dupe worden van te stringent beleid. 
Ethische aspecten van interventies hebben een gezamenlijk referentiekader nodig om te 
snappen wat de gevolgen kunnen zijn van beleid dat wordt gemaakt. Existentiële vragen of 
bestaansvragen zouden zo’n kader kunnen zijn. Bron: Het Parool, 29 november 2021.  

Pastoor Harry Scheve kreeg corona en is terug op de kansel in 
Steenderen: ‘Kerk sluiten voelt als een uitvaart’ 

Pastoor Harry Scheve is na een zware ziekte terug op de kansel en moet tien kerken sluiten. 
‘Dat doet pijn, ik zie er als een berg tegen op. Maar het kan niet anders. Dit is geen afbraak, 
maar opbouw.’ 

Dat pastoor Harry Scheve (63) de eucharistieviering in de Willibrorduskerk in Steenderen leidt 
en weer op de kansel staat mag een klein wonder heten.  

De priester werd begin dit jaar zwaar getroffen door het coronavirus. ‘Ik heb een maand in het 
ziekenhuis gelegen, daarna gerevalideerd in Apeldoorn. Ik durf wel te zeggen dat ik voor de 
dood weg ben gehaald.’ Bron: De Gelderlander, 28 november 2021. 

Limburgse jongeren door corona massaal op stap in Duitsland: met 
touringcars naar E-dry en Cheetah 

Limburgse jongeren zoeken hun vertier in de weekeinden sinds de aangescherpte 
coronamaatregelen in ons land meer dan anders in discotheken in de Duitse en Belgische 
grensstreek. Ze maken daarbij ook gebruik van touringcars om zich te laten vervoeren naar 
populaire uitgaansgelegenheden zoals de discotheken Cheetah (Heinsberg) en E-Dry 
(Geldern). Bron: De Limburger, 27 november 2021. 

Bryan Adams heeft weer corona, opgenomen in het ziekenhuis 

Bryan Adams is voor de tweede keer in een paar weken tijd positief getest op het coronavirus. 
De Canadese zanger is daarom opgenomen in het ziekenhuis, zo laat hij weten op Instagram. 
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De 62-jarige Adams, die ook fotograaf is, is donderdag aangekomen in Italië om daar de 
Pirellikalender te promoten. Daarvoor maakte hij enkele foto’s. „Net gearriveerd in Milaan en 
ik ben voor de tweede keer in een maand positief getest op Covid’, schrijft de zanger bij foto’s 
van zichzelf op de luchthaven en in een ambulance. „Op naar het ziekenhuis dus. Bedankt 
voor al jullie steun.’ 

Het is niet duidelijk hoe het met Adams gaat en of hij nog steeds in het ziekenhuis ligt. Toen 
de zanger op 30 oktober besmet bleek met het virus vertelde zijn woordvoerder dat hij geen 
symptomen had en volledig gevaccineerd was. Bron: De Telegraaf, 26 november 2021. 

Drie Heemskerkers dood door corona, 268 nieuwe besmettingen in de 
IJmond 
 
Drie Heemskerkers zijn overleden aan covid-19, dat door het coronavirus wordt veroorzaakt. 
 
Bij het RIVM zijn vrijdag 268 nieuwe coronabesmettingen in de IJmond gemeld. In Velsen 
kregen 79 inwoners te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus. In Beverwijk kregen 45 
inwoners een positief testresultaat van de GGD en in Heemskerk 74. 42 Castricummers 
kregen te horen het besmet te zijn met corona en in Uitgeest zijn 28 nieuwe besmettingen 
gemeld. 
 
Eén Uitgeester moest in het ziekenhuis opgenomen worden. Dat blijkt uit het 
coronadashboard van de Rijksoverheid. Bron: Noordhollands Dagblad, 29 november 2021.  
 
Infectioloog Callens deelt frustratie na moeilijke nacht op corona-
afdeling 
 
‘Er is Iemand naar huis gestuurd die ik liever in het ziekenhuis had gehouden’, aldus Callens. 
 
De werkdruk voor ziekenhuizen wordt alsmaar groter in deze vierde coronagolf en dat leidt 
soms tot moeilijke situaties voor de artsen. In het Universitair Ziekenhuis in Gent is 
gisteravond een coronapatiënt terug naar huis gestuurd omdat er nog plaats vrijgehouden 
moest worden voor andere patiënten die mogelijk nog zieker waren. ‘Alles verliep veilig en de 
patiënt kan thuis opgevolgd worden, maar in de ideale omstandigheden had ik die persoon 
nog één tot twee dagen in observatie willen houden, maar dat kon nu niet’, vertelt infectioloog 
Steven Callens onze redactie. 
 
In het Universitair Ziekenhuis van Gent zijn er op de corona-afdeling nog maar enkele bedden 
vrij. En dus moeten artsen soms moeilijke keuzes maken. ‘Gisteravond kwam een patiënt aan 
op de spoedafdeling met Covid-19 en een bijkomend huidprobleem’, legt professor 
infectieziekten Steven Callens uit. ‘De patiënt kon naar huis gestuurd worden en wordt vanop 
afstand opgevolgd. Alles was veilig, maar in normale omstandigheden zouden we die persoon 
nog één of twee dagen houden voor observatie. We hebben dus de keuze gemaakt om een bed 
vrij te houden op de corona-afdeling, voor het geval dat er nog patiënten zouden komen met 
ernstige Covid-19.’ 

Dergelijke situaties zorgen voor frustratie bij artsen. ‘Het is geen fijn gevoel. Je wilt als arts 
altijd de veiligste optie.’ Professor Callens benadrukt wel dat de patiënt in kwestie ook nu goed 
behandeld wordt. ‘Het ziekenhuis doet nog altijd, ook in coronatijden, een zeer goed zijn werk. 
Maar je wilt altijd het beste. Het is een beetje zoals met uitgestelde zorg: je moet patiënten 
ontgoochelen dat hun operatie wordt uitgesteld.  Het systeem staat onder druk en dat is 
moeilijk voor de mensen die daarin werken.’ Bron: HLN, 29 november 2021. 

Verdraag persoonlijke verschillen bij keuzes rond corona 

Covid-19 brengt persoonlijke verschillen uitvergroot aan het licht. Verdragen van deze 
verschillen is een noodzakelijk ingrediënt voor saamhorigheid en dingen samen doen. 
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Corona heeft impact op ons allen. Tegelijk is dat voor iedereen weer anders. Ik onderscheid 
drie manieren waarop corona impact op ons kan hebben. 

In de eerste plaats is er de impact van de ziekte zelf. Voor de meesten is het doormaken van 
een infectie met Covid-19 niet heel ingrijpend. Maar er zijn ook mensen die overlijden aan 
corona of die na het doormaken van de ziekte langdurig invaliderende klachten houden. Ook 
leidt de pandemie telkens tot overbelasting van de zorg. Met alle gevolgen van dien. 

In de tweede plaats is er de impact van de maatregelen die gericht zijn op het indammen van 
de pandemie. Deze maatregelen kunnen grote gevolgen hebben. Denk aan: verlies van werk 
en inkomsten, overbelaste gezinssituaties, psychische klachten van jongeren die het contact 
met leeftijdgenoten en de structuur van fysiek schoolbezoek missen, eenzaamheid (mensen 
moesten soms zelfs alleen sterven) en het niet gezamenlijk bijeen kunnen komen als kerkelijke 
gemeente. 

In de derde plaats heeft Covid-19 impact als ‘verschilvergroter.’Als mensen zijn we allemaal 
een beetje verschillend. De een staat meer vertrouwend in het leven en de ander meer 
wantrouwend. De een is meer rebels en de ander meer meegaand. De een is meer rationeel en 
de ander meer emotioneel. De een is meer risicomijdend en de ander meer risiconemend. De 
een is meer precies en de ander meer rekkelijk. De een is meer consequent en de ander meer 
onvoorspelbaar. De een neemt bij voorkeur zelf actief verantwoordelijkheid en de ander is 
meer afwachtend en laat de leiding graag aan anderen over. De een heeft vooral een hekel aan 
sociale verplichtingen en de voor de ander is regelmatig sociaal contact juist een primaire 
levensbehoefte. Ook de persoonlijke accenten in het geloofsleven zijn divers. 

In het dagelijks leven vallen genoemde (vaak subtiele) verschillen lang niet altijd op. Maar deze 
verschillen kunnen wel doorslaggevend zijn voor opvallende keuzes die gemaakt worden in de 
huidige pandemie. Het kan daarbij om kleinere en grotere keuzes gaan, zoals: wel of niet 
correct dragen van een mondkapje, wel of niet vaccineren, wel of niet door laten gaan van een 
familiebijeenkomst of wel of niet met elkaar meezingen in de kerk. Een opsomming die bijna 
eindeloos uit te breiden is. 

Kortom: we worden nu gedwongen tot keuzes die onderlinge persoonlijke verschillen 
uitvergroot aan het licht brengen en zelfs splitsend kunnen werken. Daar zit naar mijn idee 
een diabolisch aspect aan (diabolos betekent letterlijk uit elkaar gooien). 

Het lijkt me helpend om in onderling gesprek oog te hebben voor de genoemde persoonlijke 
verschillen die achter bepaalde keuzes kunnen schuilen. Dergelijke diepgewortelde verschillen 
zijn weinig gevoelig voor argumenten. Je kunt ze beter verhelderen dan bestrijden. Ze 
verdienen ruimte en respect. Dat geeft rust in de discussie. Al neemt dat uiteraard niet weg 
dat uitgangspunten en keuzes onderling bevraagd mogen worden. Het gesprek tussen ds. Van 
de Kieft en dr. Westerman in het RD 23-10 vond ik een mooi voorbeeld van hoe dat kan. 

Verdragen van onderlinge verschillen is een noodzakelijk ingrediënt voor saamhorigheid en 
dingen samen doen. 

De auteur is psychiater bij Eleos en schrijft dit artikel op persoonlijke titel. Bron: 
Reformatorisch Dagblad, 27 november 2021. 

Opnieuw een streep door Kerstcircus Ahoy door corona 

Het Kerstcircus in Rotterdam Ahoy gaat ook dit jaar niet door. Vorig jaar zou het kerstcircus 
zijn 50ste verjaardag vieren, maar dat ging niet door vanwege corona. Nu kan het feest 
vanwege de maatregelen tussen 25 december en 2 januari ook niet doorgaan.  
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Het circus is voor veel mensen een begrip, niet alleen in de regio van Rotterdam. Jaarlijks 
komen er zo'n veertigduizend bezoekers op af in de dagen rond kerst en oud en nieuw. 
 
‘Met pijn in ons hart hebben wij de beslissing moeten maken om deze zeer bijzondere editie 
van het Kerstcircus wederom te moeten annuleren. Meer dan 50 jaar lang wordt er heel hard 
en met veel plezier gewerkt om een magisch, avontuurlijk en feestelijk circus neer te zetten 
voor iedereen. We hebben meerdere scenario’s overwogen om het Kerstcircus te laten slagen, 
maar zijn tot de conclusie gekomen dat het een meer verantwoorde en volwaardige editie 
verdient’, zegt Kim Vrolijk, eventmanager van Ahoy. 
 
Eerder werd de Rotterdamse Zesdaagse al afgelast. Het is onduidelijk wat met Holiday on Ice 
gebeurt, dat een week later dan het Kerstcircus gepland staat. 
Ahoy hoopt dat het Kerstcircus ondanks de teleurstellingen van de afgelopen twee jaar in 
2022 gewoon weer terugkomt om de 50ste editie alsnog te vieren. Bron: Rijnmond.nl, 29 
november 2021. 

Kerstcircus Ahoy gaat ook dit jaar niet door 

Het Kerstcircus Ahoy gaat ook dit jaar niet door. Vanwege de verscherpte maatregelen rondom 
het coronavirus heeft Rotterdam Ahoy de show, die haar 50e editie zou beleven, geannuleerd. 
Het is de bedoeling dat het circus in 2022 terugkomt om het 50-jarig jubileum alsnog te 
vieren. 

Eventmanager Kim Vrolijk zegt dat de beslissing 'met pijn in het hart' is gemaakt maar dat 
door de huidige situatie en de onzekere toekomst de voorstelling niet kan worden gerealiseerd. 
‘We hebben meerdere scenario's overwogen om het kerstcircus te laten slagen, maar zijn tot 
de conclusie gekomen dat het een meer verantwoorde en volwaardige editie verdient.’ 

De show zou worden opgevoerd tussen 25 december en 2 januari. Vorig jaar kon het circus 
ook al niet doorgaan. Bron: AD, 29 november 2021.  
 
De dag dat corona verpleeghuis De Lingehof binnenkwam: ‘Al die zieke 
mensen maken je verdrietig’ 
 
Ondanks de aanwezigheid van het coronavirus op de afdeling, slaat ze een arm om haar 
bewoners heen. Wel zit die arm veilig in een lange isolatiejas. ‘Maar we proberen zo normaal 
mogelijk met onze bewoners om te gaan. Ik  geef hun ook een hand, maar ik draag dan wel 
beschermende handschoenen.  Daaraan zijn ze al gewend geraakt’, zegt de 28-jarige 
verzorgende Tara Strootman. 
 
Verpleeghuis De Lingehof in Bemmel, onderdeel van Zinzia Zorggroep, is zwaar getroffen door 
corona. Vooral de  afdeling psychogeriatrie (pg), waar ouderen met dementie verblijven. Hier 
raakte al de helft van de tachtig bewoners besmet.  Op de revalidatie-afdeling ging het om 
acht personen. 
 
Dat kwam hard aan, zegt  clustermanager Antoinette Honée. ‘Iemand heeft COVID-19 
binnengebracht. We weten niet wie. Wel werden steeds meer bewoners en later ook 
personeelsleden positief getest. En als het eenmaal binnen is, dan krijg je het virus ook niet 
snel meer weg. Dat maakt niet machteloos, maar wel verdrietig als je al die zieke mensen ziet.’ 
Bron: De Gelderlander, 27 november 2021. 
 
Bestaande vaccins zijn waarschijnlijk ook effectief tegen de nieuwe 
Omikron-variant 

De bestaande vaccins tegen het coronavirus zijn waarschijnlijk ook effectief tegen de nieuwe 
Omikron-variant. Ze zouden ook hier helpen tegen een ernstig ziekteverloop. Dat zegt de 
leidende epidemioloog in Zuid-Afrika, Salim Abdool Karim. 
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Volgens Abdool Karim is het nog te vroeg om te zeggen hoe het ziekteverloop van de Omikron-
variant is ten opzichte van de deltavariant. Daar moet meer onderzoek naar worden gedaan. 
Omikron is wel besmettelijker, ook voor mensen die zijn ingeënt of het virus al hebben gehad, 
aldus Abdool Karim. Bron: ED, 29 november 2021.  

Hattem besmettingshaard, zorgen in Rijssen-Holten houden aan 

Er zijn 2114 mensen positief getest op corona in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en 
Noord- en Oost-Gelderland. Dat zijn er 38 meer dan een etmaal eerder. Rijssen-Holten is de 
afgelopen dagen koploper geweest in Oost-Nederland, maar wordt nu voorbij gespurt door de 
gemeente Hattem met 253 positieve testen per 100.000 inwoners.  

De toename in het aantal positieve testen komt voornamelijk door de regio Noord- en Oost 
Gelderland, waar sinds gisteren het aantal positieve besmettingen weer stijgt. De hele week 
ligt het gemiddelde in de regio rond de 1000 positieve testen. De huidige meting is een aantal 
van 922 besmettingen. Er overleden in de afgelopen 24 uur zes inwoners van de regio Noord- 
en Oost Gelderland aan de gevolgen van corona, twee meer dan vorige week.  

Ook in de regio Flevoland is iemand overleden aan de gevolgen van de besmetting met het 
coronavirus. In Flevoland werden er 459 positieve testen gemeld, een daling van 67. In de 
regio IJsselland zijn er 733 inwoners positief getest.  

In Flevoland kreeg de gemeente Noordoostpolder de meeste positieve uitslagen: 172 per 
100.000 inwoners. Het gaat om een absoluut aantal van 82 besmette inwoners. Urk is de 
gemeente met het laagste aantal besmettingen in deze regio (75,4 besmettingen per 100.000 
inwoners).  

Het Drentse Meppel is koploper in het laagste aantal besmettingen in de Stentor-regio met 58 
besmettingen per 100.000 inwoners.  

Hattem voert vandaag de lijst aan met 253 positieve besmettingen per 100.000 inwoners. In 
absolute cijfers zijn dit 31 besmette inwoners. Net als de afgelopen dagen blijft de gemeente 
Rijssen-Holten een zorgenkindje met 201 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute 
cijfers is dat een besmettingsaantal van 85 inwoners.  

Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 22.089 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 
ongeveer evenveel als vorige week zaterdag, toen het instituut 21.778 nieuwe positieve 
testuitslagen meldde. 

Afgelopen week kwamen er per dag gemiddeld 22.294 nieuwe coronagevallen binnen bij het 
RIVM. Dat weekgemiddelde blijft al een aantal dagen redelijk gelijk.  

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

Een dag voor de nieuwe maatregelen van het kabinet in werking treden, is de instroom van 
coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen onverminderd hoog. De verpleegafdelingen 
hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe patiënten met een coronainfectie zien binnenkomen, zo 
staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). In totaal liggen er zaterdag 2624 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen.  

Medewerkers van de verpleegafdelingen verzorgen momenteel 2069 coronapatiënten. Dat is 
er, ondanks het hoge aantal nieuwe opnames, per saldo één minder dan een etmaal geleden. 
Dat komt doordat er meer mensen de verpleegafdelingen verlieten dan er nieuw werden 
opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze werden ontslagen uit het ziekenhuis, of overleden. Ook 
kan het zijn dat patiënten werden overgebracht naar de intensive cares. 
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Op die afdelingen nam het aantal coronapatiënten dat een bed bezet houdt afgelopen etmaal 
toe met 27. In totaal behandelen ic-medewerkers op dit moment 555 ernstig zieke 
coronapatiënten. Er waren 51 nieuwe opnames, maar doordat er ook mensen overleden of de 
ic mochten verlaten, nam het aantal bezette bedden per saldo minder snel toe. Bron: De 
Stentor, 27 november 2021. 

Het aan de voordeur controleren van mensen die in quarantaine zitten is 
niet te doen voor boa's 

Het aan de voordeur controleren van mensen die in quarantaine zitten is niet te doen voor 
boa's. Handhaving bij mensen thuis is een taak van de politie, maar die heeft daar net als de 
boa-organisatie niet voldoende capaciteit voor. Bovendien worden er in de coronacrisis steeds 
meer handhavingstaken plotsklaps op het bordje van boa's geschoven. De grens is allang 
bereikt, aldus Richard Gerrits, voorzitter van de boa-vakbond BOA ACP.  

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge vroeg zondag aan gemeenten om mensen die in 
quarantaine behoren te zitten ook thuis aan de voordeur te controleren. Hij zei dat naar 
aanleiding van het opduiken van de Omikron-variant van het coronavirus, die door reizigers 
uit zuidelijk Afrika is meegebracht naar Nederland. Boa's zijn de handhavers van een 
gemeente, dus die zouden dat dan moeten doen.  

Volgens vakbondsvoorzitter Gerrits 'moet De Jonge eens gaan praten met zijn collega 
Grapperhaus.’‘Hij snapt kennelijk niet dat handhaving het sluitstuk is van alle 
coronamaatregelen. De regels moeten goed georganiseerd worden, er moet draagvlak zijn en 
tenslotte kunnen boa's of politie handhaven, maar niet andersom. We hebben de laatste dagen 
de verplichte 1,5 meter afstand en het sluiten om 17.00 uur er ineens weer bij gekregen, maar 
dat is niet zomaar in een dag te organiseren.’  Bron: AD, 29 november 2021. 

Dertien spelers van de Portugese club Belenenses blijken te zijn besmet 
met de Omikron-variant  

Dertien spelers van de Portugese club Belenenses blijken te zijn besmet met de Omikron-
variant van het coronavirus, meldt de Portugese gezondheidsinstantie DGS maandag. 

Belenenses kwam afgelopen weekend in het nieuws doordat de club de wedstrijd tegen Benfica 
begon met slechts negen spelers. Het duel werd uiteindelijk kort na rust onderbroken omdat 
Belenenses nog maar zes spelers op het veld had staan. De stand was toen al 7-0. 

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

‘Het was een schande om hier vanavond te spelen’, liet Belenenses-voorzitter Rui Pedro Soares 
optekenen. Meer mensen spraken hun verbazing erover uit dat Belenenses werd gedwongen 
met een negental aan de aftrap te verschijnen. Bron: AD, 29 november 2021.  

Nederland hoeft niet te stoppen met vaccineren 

Nederland hoeft niet te stoppen met het vaccineren tegen het coronavirus. De eisen van 
protestgroep Viruswaarheid zijn maandag afgewezen door de rechtbank in Den Haag.  

Viruswaarheid had een kort geding aangespannen. De groep wilde dat de rechtbank de Staat 
zou verplichten om de vergunning voor de vier beschikbare vaccins op te schorten. Het gaat 
om de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Daarnaast zou de 
Gezondheidsraad alle adviezen over vaccinaties moeten intrekken, en zouden de leden van de 
raad hun steun aan de adviezen moeten herroepen.  
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De handelsvergunningen zijn verstrekt door de Europese Commissie. Omdat Nederland daar 
niet over gaat, heeft de rechtbank dat deel van de eis afgewezen. Bovendien vinden de rechters 
dat een kort geding niet de manier is om alle medische argumenten in adviezen van de 
Gezondheidsraad te controleren. 

Viruswaarheid heeft sinds de uitbraak van het coronavirus vele rechtszaken aangespannen 
tegen het coronabeleid van de overheid. In één zaak kreeg de groep aanvankelijk gelijk, wat 
leidde tot een verbod op de avondklok, maar die uitspraak werd in hoger beroep teruggedraaid. 
Bron: AD, 29 november 2021.  

Australië stelt de geplande heropening van de grenzen uit 

Australië stelt de geplande heropening van de grenzen voor internationale studenten en 
andere mensen met een visum uit vanwege zorgen over de Omikron-variant van het 
coronavirus. De grenzen zouden woensdag weer opengaan. 

De heropening is verschoven naar 15 december. Australië wil in die twee extra weken genoeg 
informatie verzamelen over de nieuwe variant om een betere inschatting van het risico te 
maken. De eerste gevallen zijn al vastgesteld in het land. Bron: AD, 29 november 2021. 

Van de gevaccineerde verpleeghuisbewoners die toch het coronavirus 
opliepen is een op de vijf overleden 

Van de gevaccineerde verpleeghuisbewoners die de afgelopen maanden toch het coronavirus 
opliepen, is een op de vijf overleden. Hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh heeft dat 
berekend. ‘Wij waren ook wel verrast door deze uitslag’, zegt de hoogleraar, die verbonden is 
aan Amsterdam UMC. De cijfers benadrukken volgens hem nog eens duidelijk het belang van 
een boosterprik om de afweer tegen het virus op peil te houden. 

Hertogh analyseerde gegevens uit elektronische patiëntendossiers van achthonderd 
coronapatiënten uit verpleeghuizen, die tussen september en half november besmet waren 
geraakt. Bij ongeveer de helft, 395 mensen, was duidelijk geregistreerd dat ze waren 
gevaccineerd tegen corona. Van hen overleed 22 procent, bevestigt de hoogleraar na 
berichtgeving van de NOS.  

Dat percentage is ongeveer gelijk aan het niveau van vorig najaar. Toen was nog niemand in 
Nederland tegen het virus gevaccineerd. Het totale aantal besmettingen in de verpleeghuizen 
lag dit najaar wel aanmerkelijk lager dan vorig najaar, tijdens de 'tweede golf.’In hetzelfde 
systeem, dat door ongeveer een op de drie verpleeghuizen wordt gebruikt, werden destijds 
ruim 3200 besmettingen geregistreerd. 

Een ander belangrijk verschil met vorig jaar is de opkomst van de Delta-variant. ‘Die is 
mogelijk toch agressiever’, zegt Hertogh. Het kan zijn dat verpleeghuisbewoners er eerder aan 
overlijden dan aan voorgaande coronavarianten. ‘We weten ook niet wat er zou zijn gebeurd 
als de mensen van wie we de gegevens hebben onderzocht niet waren gevaccineerd. Het kan 
dat er dan nog meer sterfte was geweest’, vervolgt hij. ‘Helaas hebben we geen niet-
gevaccineerde controlegroep.’ Dat maakt het moeilijk om harde uitspraken te doen. 

‘We weten van het begin af aan dat vaccins niet 100 procent effectief zijn’, aldus de hoogleraar, 
die ook lid is van het Outbreak Managent Team (OMT). ‘Bij verpleeghuisbewoners zou de 
effectiviteit nog iets lager kunnen zijn, doordat een deel van hen een verminderd werkend 
immuunsysteem heeft. En we weten dat de antistoffen na verloop van tijd afnemen.’ Bron: 
AD, 29 november 2021. 
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Voor het eerst een mondkapje op in groep 6: ‘Ik zei nog dat ik ‘m niet 
moest vergeten. Nou ligt-ie toch thuis.’ 

Op basisschool De Kubus in het Soesterkwartier in Amersfoort zijn ze maar wat blij dat 
lesgeven op school gewoon nog mag. Ondanks de nieuwe coronamaatregelen van afgelopen 
vrijdag.  Leerlingen vanaf groep 6 moeten vanaf vandaag een mondkapje op. Dat dan weer 
wel. ‘Het zit een beetje onhandig, dus ik moet nog even wennen.’ 

Om kwart over acht hebben de eerste kinderen van De Kubus zich al op het schoolplein 
verzameld om naar binnen te gaan. En het kan niet anders dat het deze ochtend maar over 
één ding gaat. ‘Hebben jullie 'm allemaal meegenomen?’, vraagt een jongen aan zijn vrienden. 
‘Eigenlijk is het een soort mini-luier voor je mond’, zegt hij stoer. De groep lacht.  

Ik zei nog dat ik ‘m niet moest vergeten. Nou ligt-ie toch thuis.’ Het is even wennen, de nieuwe 
regels op scholen. Maar op basisschool De Kubus in Amersfoort zijn ze maar wat blij dat 
lesgeven op school gewoon nog mag, ondanks de nieuwe maatregelen van afgelopen 
vrijdag. Leerlingen vanaf groep 6 moeten vanaf vandaag een mondkapje op. Dat dan weer wel. 
‘Het zit een beetje onhandig, dus ik moet nog even wennen.’ Bron: AD, 29 november 2021. 

Nederlanders die op reis zijn in Zuid-Afrika maken vakantie gewoon af  

Nederlanders die op reis zijn in Zuid-Afrika maken hun vakantie gewoon af. Dit ondanks dat 
daar de Omikron-variant van het coronavirus is ontdekt en er een inreisverbod werd 
afgekondigd door het demissionaire kabinet. Dat zegt de VvKR. De organisatie voor 
kleinschalige reisorganisaties heeft 56 leden die normaal gesproken reizen aanbieden naar 
Zuid-Afrika en omliggende landen. 

Volgens de VvKR is er goed contact met reizigers ter plaatse en maken die allemaal hun 
vakantie gewoon af. Ook zijn de reizigers die intussen zijn teruggekeerd naar huis goed 
aangekomen. ‘Hoe het nu verder gaat moeten we afwachten’, zegt een woordvoerster. ‘Over de 
nieuwe variant weten we nog niet zoveel.’   

Sinds het instellen van het inreisverbod van afgelopen vrijdag heeft niemand meer een reis 
geboekt naar Zuid-Afrika. 

‘Het is heel vervelend dat zo'n variant opduikt en dat we te maken krijgen met reisverboden’, 
laat reisbrancheorganisatie ANVR weten. ‘Het zal verspreiding niet voorkomen maar wel 
vertragen. De RIVM zegt ook dat reisbeperkingen op de lange termijn het virus niet zullen 
tegenhouden’, aldus een woordvoerster. Bron: AD, 29 november 2021. 

De Omikron-variant van het coronavirus is nu ook opgedoken in 
Oostenrijk 

De Omikron-variant van het coronavirus is nu ook opgedoken in Oostenrijk. De autoriteiten 
in de regio Tirol melden dat de geïnfecteerde persoon positief werd getest na terugkeer van 
een reis naar Zuid-Afrika. Er zou geen sprake zijn van ziekteverschijnselen bij de volledig 
ingeënte persoon. In Oostenrijk geldt momenteel een strenge lockdown. Wie het huis uit wil, 
heeft daartoe een geldige reden nodig. Verder heeft het Alpenland, met ingang van februari, 
een vaccinatieplicht ingevoerd. Bron: AD, 29 november 2021. 

Ook in Schotland zijn zes gevallen van besmetting met de Omikron-
variant vastgesteld 

Ook in Schotland zijn zes gevallen van besmetting met de Omikron-variant vastgesteld. Een 
aantal daarvan zijn niet direct terug te voeren op reizen naar het buitenland, wat reden geeft 
tot bezorgdheid over verdere verspreiding. Aanwijzingen dat de virusvariant al rond gaat onder 
de bevolking zijn er echter niet, zegt de Schotse premier Nicola Sturgeon. ‘Ik wil benadrukken 
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dat er geen bewijzen, noch signalen uit de verscherpte controle, zijn dat het in dit stadium al 
wijdverbreid is.’ 

Schotland gaat onderzoeken of de Omikron-variant van het coronavirus halverwege november 
al aanwezig was in het land. Er wordt gekeken naar afwijkende virusdeeltjes die rond 16 
november zijn gevonden. 

Sturgeon en haar collega uit Wales Mark Drakeford hebben de Britse premier Boris Johnson 
opgeroepen om snel nieuwe maatregelen te nemen tegen de nieuwe coronavariant. Drakeford 
en Sturgeon willen dat er snel overleg komt over mogelijke verdere reisbeperkingen, meldt Sky 
News. De Schotse eerste minister wil dat er een langere quarantaineperiode komt bij terugkeer 
uit het buitenland. Ook zou er twee keer getest moeten worden op het coronavirus voor 
terugkeerders. 

In Engeland zijn maandag besmettingen met de Omikron-variant vastgesteld die niet te 
herleiden zijn tot een reis naar zuidelijk Afrika, waar de variant eerst werd ontdekt. Een aantal 
besmettingen zou zijn opgelopen op een basisschool in Essex. Bron: AD, 29 november 2021. 

Coronazelftesten zijn uitverkocht 

Coronazelftesten zijn in veel winkels en online uitverkocht. Dat meldt het Centraal Bureau 
Drogisterijbedrijven (CBD). 

Mensen die een zelftest willen kopen hoeven zich echter geen zorgen te maken, zegt de 
organisatie. ‘De pijplijn is goed gevuld. Deze week worden de winkelvoorraden weer 
aangevuld’, aldus een woordvoerder. Demissionair premier Mark Rutte riep tijdens de 
persconferentie vrijdag, met sinterklaasavond in aantocht, mensen op zich te testen voor ze 
op bezoek gaan. 

‘Het gaat heel hard en neemt nog steeds toe. Tot nu toe kunnen we het redelijk vullen, waarbij 
lokaal wel tekorten ontstaan in de winkels’, zegt de woordvoerder. Dat kan bijvoorbeeld komen 
door een coronabrandhaard die ineens ergens ontstaat waardoor mensen zich willen testen 
en een winkelvoorraad snel op raakt. Die tekorten worden doorgaans binnen een paar dagen 
aangevuld. Bron: AD, 29 november 2021. 

Zelfstandige klinieken kunnen hun personeel pas afstaan aan 
ziekenhuizen als code zwart is afgekondigd 

 
Zelfstandige klinieken kunnen hun personeel pas afstaan aan ziekenhuizen als code zwart is 
afgekondigd. Dat zegt branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) in reactie op 
een uitspraak van demissionair coronaminister Hugo de Jonge.  

De bewindsman zei zaterdag in een NOS-bericht liever te willen dat medewerkers van 
particuliere klinieken gaan helpen bij de acute en kritieke zorg in ziekenhuizen, in plaats van 
planbare behandelingen zoals een heupoperatie van hen over te nemen. 

Volgens een woordvoerder van ZKN is dat in de huidige fase waarin de zorg verkeert, 2d, niet 
mogelijk door afspraken met zorgverzekeraars. Volgens de branchevereniging is afgesproken 
dat personeel van zelfstandige klinieken wordt ingezet in ziekenhuizen in fase 3, ofwel code 
zwart. ‘Daar conformeren wij ons dan aan en de voorbereidingen worden al getroffen’, aldus 
de brancheorganisatie. Zo zouden klinieken kijken welk personeel beschikbaar is en wat de 
wensen van ziekenhuizen zijn. 

Voor nu is het volgens ZKN efficiënter de verpleegkundigen voor hun eigen zelfstandige kliniek 
te laten werken dan deze in te zetten in ziekenhuizen. ‘De bijdrage van de 250 bij ons 
beschikbare verpleegkundigen is voor ziekenhuizen een druppel op een gloeiende plaat. Maar 
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als zij weggaan uit zorgklinieken, valt daar het hele zorgproces stil.’ Ook meent de zegsman 
dat het onduidelijk is hoeveel van die verpleegkundigen ook echt bereid zouden zijn in het 
ziekenhuis te gaan werken. Bron: AD, 29 november 2021. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is maandag met 130 
toegenomen tot 2772 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met 130 toegenomen 
tot 2772. Dat is de grootste toename sinds 4 januari, aldus cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 2209 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 118 meer dan 
zondag. Op de intensive cares liggen nu 563 mensen met corona, 12 meer dan een dag eerder. 

In de afgelopen 24 uur werden er op de verpleegafdelingen 249 nieuwe coronapatiënten 
binnengebracht. Op de ic's werden er 48 mensen opgenomen. Bron: AD, 29 november 2021. 

 

In haar eigen kamer, geheel in kerstsferen, krijgt Diet van Dee als een van de eerste 
verpleeghuisbewoners haar boosterprik. © Jan de Groen  
 
Mevrouw Van Dee (75) hoopt dat het nu eindelijk eens afgelopen is met 
corona 
 
Geen seconde heeft de 75-jarige Diet Van Dee getwijfeld. Natuurlijk wil zij de boosterprik, in 
de hoop ‘dat het nu eindelijk eens afgelopen is met corona.’Maandagmorgen was zij een van 
de eerste verpleeghuisbewoners in de Rotterdamse regio die voor de derde keer een vaccinatie 
kreeg. De nieuwe vaccinatiecampagne in de ouderenzorg is begonnen. 
 

In haar kamer vol kerstversieringen geeft mevrouw Van Dee geen krimp als ze de injectie 
krijgt. Daarna komen de tranen. Van de spanning, van blijdschap. Corona is nog altijd dichtbij 
in de verpleeghuizen. Bezoekers en personeelsleden lopen weer rond met een mondkapje 
op. Bron: AD, 29 november 2021.  



65 
 

In de afgelopen week zijn er in België per dag 17.796 coronabesmettingen 
bijgekomen 

In de afgelopen week zijn er in België per dag 17.796 coronabesmettingen 
bijgekomen. Sciensano zal dat nieuws morgen bekendmaken, maar viroloog Marc Van 
Ranst legde het cijfer nu al op tafel. Het gaat om een stijging (+ 15 procent), maar die is minder 
groot dan de week daarvoor. 

‘Ziekenhuisopnames, intensive care... Alle andere parameters volgen die trend’, stelt Van 
Ranst. ‘Elk lager cijfer is wat mij betreft hoopvol. De eerste maatregelen van het pakket zijn 
intussen tien dagen geleden genomen, dat kan ook een effect hebben. Hoe ver de curves nu 
nog traag kunnen doorstijgen, valt niet te voorspellen.’ Bron: AD, 29 november 2021.  

Cabinepersoneel van KLM wordt getest voor vertrek naar en bij aankomst 
uit Zuid-Afrika 

Cabinepersoneel van KLM wordt getest voor vertrek naar en bij aankomst uit Zuid-Afrika, 
ongeacht of ze gevaccineerd zijn. Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van de 
besmettingen met de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus op twee vluchten die 
vrijdag vanuit dat land aankwamen op Schiphol. Tijdens het verblijf in Zuid-Afrika verblijft 
het personeel in isolatie. 

Ook heeft KLM de service aan boord verminderd om zo het aantal contacten met passagiers 
en dus het risico op eventuele besmetting te verkleinen, bevestigt KLM na berichtgeving van 
De Telegraaf. Of cabinepersoneel een zelftest of PCR-test moet doen, kon de woordvoerder nog 
niet zeggen. Het verschilt per bestemming wat de regels voor crewleden zijn. ‘Er zijn 
ook landen die nieuwe verplichtingen stellen aan vliegtuigpersoneel, dat ze bijvoorbeeld 
volledig gevaccineerd moeten zijn’, aldus de woordvoerder. 

Van een andere vlucht die vrijdagavond uit de Zuid-Afrikaanse hoofdstad 
Johannesburg aankwam in Nederland bleven ruim honderd passagiers in Zuid-Afrika achter. 
Ze mochten niet mee omdat ze hun reisvoorwaarden zoals een negatieve test niet op orde 
hadden. KLM weet nog niet hoeveel van hen bijvoorbeeld geen goede zelftest hadden, aldus de 
woordvoerder. ‘Het gaat hoofdzakelijk over documentatie en tests die niet op orde waren’, 
aldus KLM. Ook is nog niet bekend hoeveel van de achtergebleven passagiers Nederlander 
zijn. Bron: AD, 29 november 2021. 

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen polarisatie in de samenleving 
tegengaan 

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad werken aan een langetermijnstrategie om polarisatie 
in de samenleving, die door corona verder is aangewakkerd, tegen te gaan. De voorzitters van 
de 25 veiligheidsregio's die maandagavond bijeenkwamen, maken zich grote zorgen over de 
aangescherpte tegenstellingen. Er zijn ontzettend veel spanningen in de samenleving, zeggen 
zij. ‘Je moet een strategie hebben. Het virus gaat niet helemaal weg en krijgt een vaste plaats 
in ons leven’, stelt voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. 

Hoe die strategie eruit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Bruls wil in elk geval niet 
met de ‘kleine groep aanjagers’ in discussie, maar alleen in gesprek met de grote meerderheid 
die wel vatbaar is voor argumenten. ‘Stop daar je energie in. Die andere mensen zijn niet 
bereid te luisteren en zijn dus ook niet te overtuigen. Juist door het midden te versterken, ligt 
de kracht en de oplossing. Dan wordt de groep radicalen vanzelf weer klein’, verwacht hij. 

Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is polarisatie al een paar jaar aan 
de gang. ‘Sociale media hebben hierin een enorme aanjagende en vergiftigende rol. Die media 
moeten niet worden gebruikt voor opruiing en vuilspuierij’, zegt hij. Dat ophitsen via onder 
meer Telegram resulteerde in steden als Rotterdam in rellen. ‘Afgelopen weekeinde is het 
gelukkig goed gegaan’, aldus Grapperhaus. Hij vindt dat opruiers niet alleen strafrechtelijk 
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moeten worden vervolgd, maar ook moeten opdraaien voor de schade die zij hebben 
berokkend. 

Polarisatie kost de politie heel veel inspanning, zegt politiechef Martin Sitalsing van de 
eenheid Midden-Nederland die bij het beraad aanschoof. Het raakt bovendien de neutraliteit 
van de politie, stelt hij. ‘Die neutraliteit, dat voor ons een groot goed is, komt ter discussie te 
staan omdat de politie door radicale groepen wordt gezien als een symbool van het 
overheidsbeleid. Dat maakt het complex. Wij willen een politie voor iedereen zijn en zo objectief 
mogelijk optreden.’ Bron: AD, 29 november 2021. 

In de gevangenis van Westzaan is aan het einde van de middag 
een opstand uitgebroken 

In de gevangenis van Westzaan is aan het einde van de middag een opstand uitgebroken. Op 
een van de luchtplaatsen begonnen tientallen gevangenen te schreeuwen en werden 
medewerkers met eieren bekogeld. Dat meldt NH Nieuws. Volgens bronnen liepen meerdere 
cipiers daarbij verwondingen op. Het is de tweede dag op rij dat het onrustig is in de 
gevangenis, volgens de directie door ongenoegen over beperkende coronamaatregelen. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) spreekt tegen NH Nieuws niet van rellen, maar van 'wat 
ongeregeldheden' en 'protesten.’‘Vanwege de coronamaatregelen is er sprake van een beperkt 
dagprogramma. Zo konden gedetineerden van de betreffende afdeling vandaag niet naar de 
sportzaal en fitnessruimte’, aldus een woordvoerder. Bron: AD, 29 november 2021.  

Gevangenen gooien met eieren tijdens corona-opstand in Zaanse 
gevangenis 

In de gevangenis van Westzaan zijn maandagmiddag ongeregeldheden uitgebroken. 
Gedetineerden uitten hun onvrede over de coronamaatregelen en gooiden onder meer met 
eieren. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving door NH Nieuws.. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) spreekt van ‘wat ongeregeldheden’ en ‘protesten.’’Toen 
de gevangenismedewerkers ingrepen, raakte één van hen lichtgewond aan een hand’, aldus 
de DJI-woordvoerder. ‘En van een andere medewerker sneuvelde de bril.’ Vier gedetineerden 
zijn voor hun rol bij de ongeregeldheden in isolatie geplaatst. ‘Van vier andere gedetineerden 
wordt de mogelijke betrokkenheid onderzocht’, aldus de DJI-woordvoerder. 

De gedetineerden mogen vanwege de coronamaatregelen niet van hun afdeling. Hun 
dagprogramma is daardoor beperkt. Ze konden bijvoorbeeld niet sporten, aldus de 
woordvoerder. 

De gevangenen hadden de eieren vanuit hun cel meegesmokkeld naar buiten, bevestigt ook 
de DJI. In de gevangenis kunnen gedetineerden inkopen doen in een supermarktje.  

Het is de tweede dag op rij dat het onrustig is in de gevangenis, volgens de directie door 
ongenoegen over beperkende coronamaatregelen. Begin deze maand bleek dat honderden 
gevangenen in isolatie moesten vanwege bijna veertig besmettingen binnen de 
gevangenismuren. Een groot deel van de ongeveer zevenhonderd gevangenen moesten toen al 
op hun afdeling blijven, mochten geen bezoek ontvangen of zitten de hele dag op hun cel. 
Bron: AD, 29 november 2021.  

Burgemeester Dijksma over corona: ‘We moeten leren leven met het 
monster dat nu eenmaal onder ons is’ 

Ze wil niet het zoveelste lid van adviesorgaan OMT worden. Maar voor de Utrechtse 
burgemeester Sharon Dijksma staat vast dat corona de komende jaren onder ons blijft en dat 
vraagt volgens haar om een andere boodschap. ‘We moeten leren leven met het monster dat 
onder ons is.’ 
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Dijksma haalde vrijdag aan het eind van de avond opgelucht adem. De rellen die eerder in de 
week op sociale media waren aangekondigd in haar stad, bleven uit. ‘Ik ben altijd blij als het 
rustig blijft.’ Ze prijst niet alleen de politie, die de opstelling van een opruiend pamflet 
opspoorde, maar ook de ‘Utrechters met invloed’ die in videoboodschappen van zich lieten 
horen en tot kalmte maanden. Bron: AD, 29 november 2021.  

Museum Huis Doorn gaat vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen dicht 

Museum Huis Doorn, het ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II, gaat vanwege 
de aangescherpte coronamaatregelen dicht van dinsdag 30 november tot en met zondag 19 
december. Het museum laat weten dat het niet mogelijk is onder de aangescherpte regels op 
‘een organisatorisch verantwoorde wijze’ open te blijven. 

In het historische Huis Doorn is het lastig de 1,5 meterregel te bewaken. Ook verwijst het 
museum naar de 180 vrijwilligers die bezoekers ontvangen en rondleidingen verzorgen. ‘Een 
grote deel van deze groep vrijwilligers is 70 jaar en behoort tot de risicogroep.’ Huis Doorn 
beheert en exposeert de nalatenschap (landgoed, kunstcollectie en authentiek ingericht huis) 
van ex-keizer Wilhelm II. 

Volgens de aangescherpte coronaregels moeten musea, theaters en concertzalen hun deuren 
dagelijks om 17.00 uur sluiten. Overdag kunnen ze ook minder bezoekers ontvangen omdat 
1,5 meter afstand verplicht wordt. Verder mag in doorstroomlocaties zoals musea en 
monumenten een persoon per 5 vierkante meter worden toegelaten. Bron: AD, 29 november 
2021.  

De KNVB legt de competities in het amateurvoetbal voor het komend 
weekeinde deels stil 

De KNVB legt de competities in het amateurvoetbal voor het komend weekeinde deels stil. Dit 
naar aanleiding van het besluit van de regering dat in het kader van de 
coronamaatregelen trainen na 17.00 uur niet meer is toegestaan. 

Komend weekeinde is in de prestatieve competities (A-categorie) geen regulier 
competitieprogramma voor de jeugd en senioren. Op vrijwillige basis worden 
wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te 
trekken. 

Er is wel een regulier competitieprogramma in de recreatieve competities (B-categorie) voor 
jeugd en senioren. Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van 
de KNVB rekenen.  

Voor het nemen van een besluit op de langere termijn zijn voor de KNVB twee zaken 
belangrijk. Enerzijds is dat het debat in de Tweede Kamer van woensdag, waarin de nieuwe 
coronamaatregelen worden besproken. Mogelijk worden de regels met betrekking tot 
trainingstijden dan alsnog verruimd. 

De andere factor is het medische advies dat de KNVB aan het VMC (Voetbal Medisch Centrum) 
heeft opgevraagd over het spelen van wedstrijden zonder normaal te kunnen trainen. Dat 
wordt nu bekeken per leeftijdscategorie. Bron: AD, 29 november 2021.  

Het is slechts een kwestie van tijd totdat  Omikron ook in de Verenigde 
Staten is 

Het is slechts een kwestie van tijd totdat de coronavariant Omikron ook in de Verenigde 
Staten is. Die nieuwe variant is een reden tot bezorgdheid, maar geen reden tot paniek, vindt 
de Amerikaanse president Joe Biden. 
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‘Vroeg of laat zullen we gevallen van deze nieuwe variant hier in de VS zien’, aldus Biden. 
Maar hij wees op de grote hoeveelheid beschikbare middelen om Omikron te bestrijden. 

In een korte toespraak over de mogelijke gevolgen van Omikron riep Biden alle Amerikanen 
op zich te laten vaccineren en zich extra te laten prikken, mochten zij al volledig zijn ingeënt. 
Dat is de beste remedie tegen de verspreiding van de nieuwe variant, benadrukte hij. 

De president komt binnenkort met een strategie tegen Omikron. Hij zei niet te willen 
vooruitlopen op bijvoorbeeld meer reisbeperkingen. Ook is een nieuwe lockdown niet aan de 
orde zolang mensen zich laten inenten en bijvoorbeeld in openbare gebouwen mondkapjes 
dragen. Bron: AD, 29 november 2021.  

 

Louis Defour en Isabella Dedović zitten vast in een hotel op Schiphol na hun huwelijksreis 
naar Zuid-Afrika. © RV 

Pasgetrouwd stel al drie dagen vast op Schiphol na reis Zuid-Afrika: ‘Alsof 
we criminelen zijn’ 

De huwelijksreis van Louis Defour (31) en Isabella Dedović (29) in Zuid-Afrika heeft een 
bijzonder wrange nasmaak gekregen. Toen ze vrijdag landden op Schiphol testte Louis positief 
op het coronavirus. Sindsdien zit het Belgische koppel vast in een quarantainehotel. 

De Vlaamse regering geeft hen geen toestemming om huiswaarts te keren en daar hun 
quarantaine te vervolgen. ‘Het is ongelooflijk frustrerend’, zegt Louis. ‘De communicatie loopt 
compleet mank en nog steeds hebben wij geen flauw benul wanneer we Nederland mogen 
verlaten.’ Bron: AD, 29 november 2021. 
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Ambulancepersoneel: ‘Kunnen niet meer garanderen dat we op tijd zijn’ 

Ziekenhuizen die de deur dichthouden, leuren met patiënten, veel ritten achter elkaar zonder 
onderbreking en dan óók nog hoogoplopende discussies met patiënten en hun familie. De 
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid loopt op zijn wenkbrauwen: ‘We kunnen momenteel niet 
garanderen dat we er altijd binnen een kwartier zijn.’  

De zorg staat onder hoogspanning. Ziekenhuizen lopen voller dan vol. Huisartsen en 
thuiszorgmedewerkers trekken aan de bel. En ondertussen kunnen de ambulances soms 
nauwelijks een kant op met hun patiënten. ‘Er wordt veel van het personeel gevraagd. 
Ziekenhuizen die de deur dichthouden, de tijd die daarmee verloren gaat, veel ritten achter 
elkaar zonder onderbreking, discussies die soms hoog oplopen met patiënten en familie 
wanneer bijvoorbeeld het onderwerp vaccinatie ter sprake komt. Het is niet makkelijk werken. 
En we kunnen momenteel niet garanderen dat we er altijd binnen een kwartier zijn, ook dat 
geeft stress’, zegt Tom de Kock namens de ambulancedienst in de regio. Bron: AD, 29 
november 2021.  

Diverse cafés en restaurants in Nederland sluiten tijdelijk de deuren 

Diverse cafés en restaurants in Nederland sluiten tijdelijk de deuren vanwege de 
aangescherpte coronamaatregelen die zondag zijn ingegaan. Volgens Dennis Dekkers, 
voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, ontbreekt voor de horeca ieder perspectief. 

Om 17.00 uur ’s middag sluiten, 1,5 meter afstand houden én nog maar een derde capaciteit 
mogen draaien: de nieuwe regels voor de horeca zijn bepaald niet mals. Ze knellen zelfs zo, 
dat veel cafés en restaurants tijdelijk de deuren sluiten. 

Zo kondigde het populaire biercafé Jos in Nijmegen na een ‘Black Saturday’ - de laatste dag 
dat ze open waren - aan de boel voorlopig dicht te houden. Ook Frowijn (Bottendaal) geeft er 
de brui aan: ‘Vijf uur ’s ochtends vinden wij te vroeg om te openen en vijf uur ’s middags te 
vroeg om te sluiten. Café Kanaalzicht in Heumen gaat alleen nog in het weekend open, zegt 
uitbater Peter Smulders: ‘Het gilde en de biljartclub hebben vaste avonden, maar willen nu 
dan maar in het weekend komen.’ 

Ook Proefdruk stopt er per direct mee. In het pop-uprestaurant in de Nijmeegse 
Belvédère konden gasten een lunch van vijf gang krijgen, gemaakt door koks van vijf 
verschillende restaurants in de regio. Proefdruk opende twee weken geleden de deuren en was 
er juist al als steuntje in de rug voor de horeca, die ook toen minder omzet in de avonduren 
konden draaien. ‘Op deze locatie is 1,5 meter afstand houden niet te doen’, zegt Bas Berden 
van Proefdruk. ‘Daarnaast is het met een derde van de capaciteit ook niet interessant. Wij 
broeden op een nieuw plan, maar hebben daar even tijd voor nodig.’ 

Dennis Dekkers van de Koninklijke Horeca Nederland baalt van de nieuwe restricties voor de 
horeca. Volgens hem is er geen touw meer aan vast te knopen. ‘Neem nu 
de coronatoegangsbewijzen: wat is daar nog het nut van, als in alle horecagelegenheden 
ook afstand gehouden moet worden en nauwelijks nog capaciteit gedraaid mag worden? Als 
kabinet geef je nu een signaal af dat die QR-codes nauwelijks nog nut hebben.’ 

Dekkers maakt zich zorgen over de toekomst. ‘Hoe moet het over een week of drie, richting de 
kerst? Er wordt op geen enkele manier perspectief geboden aan de horeca.’   Bron: AD, 29 
november 2021.  

In de Europese Unie zijn tot nu toe 35 mensen positief getest op de 
Omikron-variant 

In de Europese Unie zijn tot nu toe 35 mensen positief getest op de Omikron-variant van het 
coronavirus. Zij zijn allemaal onlangs in Afrika geweest. De virusversie is behalve in Nederland 
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ook vastgesteld in België, Duitsland, Italië, Portugal, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, 
Spanje en Zweden. 

De Europese gezondheidsdienst ECDC maakte bekend op de hoogte te zijn van 33 gevallen, 
waarbij hooguit sprake was van milde klachten, voordat Spanje en Zweden allebei melding 
maakten van één besmetting met de Omikron-variant. 

De ECDC meldde al wel dat in andere landen enkele verdachte gevallen waren aangetroffen, 
maar bij hen nog moest worden vastgesteld of het om de nieuwe variant gaat. Niemand is er 
voor zover bekend ernstig ziek van geworden en er zijn in Europa ook geen sterfgevallen 
bekend. 

Buiten de EU is de Omikron-variant ook vastgesteld in Zuid-Afrika, Botswana, het Verenigd 
Koninkrijk, Australië, Canada, Israël en Hongkong, laat het ECDC weten. Bron: AD, 29 
november 2021.  

Dit is waarom zoveel Nederlanders huisfeestjes bezoeken: ‘We wilden 
liever naar de kroeg’ 

Als de kroegen dicht zijn, gaan jongeren achter gesloten deuren verder. Afgelopen weekend 
vonden zeker tientallen huisfeesten plaats in Amsterdam. ‘Grote kans dat ik vind dat dit 
volgende week niet meer kan.’ 

‘Doe niet zo moreel, joh’, antwoordt de 21-jarige Jesse op de vraag of het met de huidige 
besmettingscijfers wel verstandig is om met z’n twintigen op een huisfeestje te staan. ‘Als ik 
thuisblijf, liggen er echt niet ineens zestig mensen minder op de ic.’ Bron: AD, 29 november 
2021.  

Biostatisticus Tom Wenseleers: ‘Omikron kan tot volledig nieuwe 
pandemie leiden’ 

‘Uiterst zorgwekkend’ noemt biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) de nieuwe 
coronavariant die vorige week opdook in Zuid-Afrika. ‘De eerste vaststellingen doen 
vermoeden dat Omikron een stevig voordeel heeft tegenover Delta’, zegt hij. ‘En dat lijkt niet 
gekoppeld te zijn aan een hogere besmettelijkheid, maar wel aan een vermogen om ons 
immuunsysteem en de vaccins te verschalken. Dat zou tot een volledig nieuwe pandemie 
kunnen leiden.’ Bron: HLN, 29 november 2021.  

Beelden van brandstichting bij een coronatestlocatie van de GGD in 
Emmen worden uitgezonden in Opsporing Verzocht 

Beelden van brandstichting bij een coronatestlocatie van de GGD in Emmen worden 
morgenavond uitgezonden in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het gaat om 
camerabeelden van de omgeving van de testlocatie. Die zijn te zien tijdens de uitzending rond 
20.30 uur op NPO.   

Op zaterdag 20 november rond 19.30 uur brak er brand uit op de testlocatie aan de Van 
Schaikweg. Het pand raakte daardoor zo beschadigd, dat de GGD noodgedwongen op zoek 
moest naar een andere testlocatie. Mensen met een testafspraak konden de daaropvolgende 
zondag terecht bij de vaccinatielocatie in Meppel. 

Er is nog niemand aangehouden. Bron: AD, 29 november 2021. 

Vierhonderd militairen worden deze week opgeleid om GGD’en te helpen 
bij het uitvoeren van tests op het coronavirus 

Een kleine vierhonderd militairen worden deze week opgeleid om GGD’en te helpen bij het 
uitvoeren van tests op het coronavirus. Zij kunnen na het volgen van een training die een dag 
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duurt gelijk aan de slag bij de GGD. Die opleidingsdagen voor steeds zo’n honderd 
medewerkers van Defensie zijn woensdag, donderdag, vrijdag en volgende week maandag, zegt 
een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht.  

Vrijdag bleek dat demissionair coronaminister Hugo de Jonge hulp aan Defensie had gevraagd 
om zo veel mogelijk ouderen voor het einde van het jaar een boosterprik te geven. Volgens 
hem gaan 750 militairen helpen. 

Tot nu toe heeft de GGD de landmacht nog niet gevraagd ook te helpen met vaccineren, aldus 
de woordvoerder van de landmacht. ‘Wij verwonderen ons niet als die oproep nog komt.’ Hij 
wijst erop dat met de extra medewerkers voor het testen GGD’en eigen personeel vrij zouden 
kunnen maken om te helpen bij vaccineren. GGD GHOR, de landelijke koepel van GGD’en, 
kon vragen hierover maandagmiddag niet beantwoorden. 

Een groot deel van de militairen kan na de komende week geplande opleidingsdag gelijk door 
naar een GGD-locatie om nog verder ingewerkt te worden. Nadat zij onder begeleiding van een 
GGD-medewerker ongeveer vijftig coronatesten hebben afgenomen, kunnen zij zelfstandig 
aan de slag. De opdracht voor de inzet van de bijna vierhonderd militairen is voor drie weken. 
‘Gaandeweg kijken we of dit verlengd, eerder gestopt of met extra taken aangevuld moet 
worden’, aldus de landmachtwoordvoerder. Bron: AD, 29 november 2021.  

De coronacrisis zorgt voor meer armoede in Amsterdam 

De coronacrisis zorgt voor meer armoede in Amsterdam. De gemeente verwacht dat het aantal 
minimahuishoudens vorig jaar is gestegen van 66.684 naar bijna 74.000 huishoudens. 

‘Steeds meer Amsterdammers bevinden zich als gevolg van de coronacrisis in een financieel 
kwetsbare positie’, schrijft verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman aan de 
gemeenteraad. ‘Hoewel we inmiddels tekenen zien dat de Amsterdamse economie zich herstelt 
en velen weer perspectief biedt op inkomensverbetering, zijn er ook Amsterdammers die 
blijvend hard zijn getroffen door de crisis. Ook zijn de Amsterdammers die voor de crisis al in 
armoede leefden extra kwetsbaar.’ Bron: AD, 29 november 2021. 

Uit angst voor studievertraging gingen enkele met corona besmette 
studenten van de VU toch naar de universiteit 

Uit angst voor studievertraging gingen enkele studenten van de Vrije Universiteit (VU), die 
positief testten op corona, toch naar de universiteit. Dit komt door een strenge fysieke 
aanwezigheidsplicht die geldt bij de opleiding Psychologie. 

Dit zegt een derdejaars student psychologie aan de VU, wiens naam bekend is bij Het Parool. 
Normaal gesproken mogen studenten één van de zeven werkgroepen missen, maar door de 
coronacrisis is dit uitgebreid naar twee. Bij twee gemiste werkgroepen krijg je een vervangende 
opdracht. ‘Die vervangende opdracht is veel zwaarder dan de werkgroepen,’ zegt de student. 

Bij drie of meer gemiste werkgroepen is het nog maar de vraag of je het vak nog kan halen. 
Dat is aan de examencommissie. ‘Ik zit sinds 8 november in quarantaine en heb 
inmiddels drie werkgroepen gemist,’ zegt een andere student. Haar huisgenoot kreeg eerst 
corona, waarna ze met alle bewoners van het huis in quarantaine moest. Uiteindelijk testte 
zijzelf ook positief. 

Momenteel zit ze nog steeds in quarantaine en een online alternatief is er niet. ‘In zeven 
verschillende mails naar docenten en de vakcoördinator heb ik daar nadrukkelijk om 
gevraagd, maar er kwam geen inhoudelijke reactie.’ Het betreffende vak wordt 
wel hybride aangeboden, waarbij de helft van de studenten het vak online volgt, de andere 
helft fysiek. Na de aanmelding is het echter niet meer mogelijk om te switchen. Bron: AD, 29 
november 2021. 
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Het Verenigd Koninkrijk gaat alle volwassenen een boostershot 
aanbieden 

Het Verenigd Koninkrijk gaat alle volwassenen een boostershot aanbieden. Nu krijgen alleen 
40-plussers en risicogroepen een extra dosis van een coronavaccin. Het nieuwe advies van 
vaccinatiecomité JCVI komt op een moment waarop er steeds meer zorgen zijn over de 
Omikron-variant van het coronavirus. 

De booster mag in het Verenigd Koninkrijk voortaan al drie maanden na de tweede 
prik worden toegediend. Nu geldt er nog een wachtperiode van zes maanden. Verder mogen 
kinderen van 12 tot en met 15 jaar volledig worden ingeënt. In deze leeftijdscategorie zijn tot 
heden alleen nog enkele doses toegediend. 

De boostershots zullen er volgens het JCVI voor zorgen dat de Britten beschermd zullen 
zijn tegen de Omikron-variant. In het Verenigd Koninkrijk zijn elf besmettingsgevallen met 
deze zorgelijke variant vastgesteld. Wetenschappers maken zich zorgen over de Omikron-
variant omdat ze vrezen dat deze mogelijk besmettelijker is dan andere varianten. Bron: AD, 
29 november 2021.  

Storing bij GGD GHOR Nederland 

GGD GHOR Nederland meldt vandaag te kampen hebben gehad met een storing waardoor het 
maken van testafspraken niet goed leek te gaan, terwijl het wel in het systeem kwam te staan. 
Deze is inmiddels al opgelost. 

Door een storing bij SBV-Z (Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg) was de check op het 
BSN-nummer vandaag niet mogelijk. Hierdoor kregen mensen hun testafspraakbevestiging 
vertraagd, waardoor het beeld ontstond dat het mogelijk niet goed ging. Dat ging het dus wel. 

Als mensen geen bevestigingsmail hebben ontvangen, maar wel een afspraak hebben, dan 
kunnen ze gewoon volgens afspraak naar de locatie komen, aldus een woordvoerder van GGD 
GHOR Nederland. Bron: AD, 29 november 2021.  

In de Europese Unie zijn tot nu toe 33 mensen positief getest op de Omikron-
variant 

In de Europese Unie zijn tot nu toe 33 mensen positief getest op de Omikron-variant van het 
coronavirus. Zij zijn allemaal onlangs in Afrika geweest. De virusversie is behalve in Nederland 
ook vastgesteld in België, Duitsland, Italië, Portugal, Oostenrijk, Tsjechië en Denemarken. 

Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC zijn in andere landen enkele verdachte 
gevallen aangetroffen, maar bij hen moet nog worden vastgesteld of het om de Omikron-
variant gaat. 

Alle mensen die tot nu toe positief zijn getest, hebben hooguit wat milde klachten. Niemand 
is er nog ernstig ziek van geworden en voor zover bekend is in Europa nog niemand aan de 
variant overleden. 

Buiten de EU is de Omikron-variant ook vastgesteld in Zuid-Afrika, Botswana, het Verenigd 
Koninkrijk, Australië, Canada, Israël en Hongkong, laat het ECDC weten. Bron: AD, 29 
november 2021. 

Boa-vakbond BOA ACP is niet blij dat boa's worden ingezet  

De boa-vakbond BOA ACP is niet blij dat boa's worden ingezet voor het handhaven van de 
coronaplicht voor reizigers uit het zuiden van Afrika, zegt voorzitter Richard Gerrits. ‘Er 
worden in deze coronatijd steeds meer handhavingstaken op het bordje van de boa geschoven. 
De grens is allang bereikt’, vindt hij. ‘Bovendien is handhaving bij mensen thuis een taak van 
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de politie en niet van boa's.’ De VNG wijst erop dat de handhavingscapaciteit van de boa's 
onder druk staat. ‘Deze controle gaat ten koste van andere handhaving’, waarschuwt de 
vereniging. Bron: AD, 29 november 2021.  

Zo'n vierhonderd mensen die recent vanuit zuidelijk Afrika zijn 
teruggekeerd hebben zich gemeld bij de GGD 

Zo'n vierhonderd mensen die recent vanuit zuidelijk Afrika zijn teruggekeerd naar Nederland 
hebben zich gemeld bij de GGD. Ze hebben gebeld met een speciaal telefoonnummer om een 
testafspraak te maken, laat een woordvoerster van GGD GHOR Nederland weten. Het gaat om 
mensen die na 21 november zijn teruggekomen uit de regio waar de Omikron-variant van het 
coronavirus is opgedoken. 

De GGD en het ministerie van Volksgezondheid roepen alle reizigers die het betreft op uit 
voorzorg in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Zo 
hopen de gezondheidsdiensten de verspreiding van de variant tegen te gaan. 

De gemuteerde versie van het virus is ontdekt in Zuid-Afrika. Het advies om je te laten testen 
en thuis te blijven geldt verder voor mensen die zijn teruggekeerd vanuit Lesotho, Swaziland 
(Eswatini), Namibië, Mozambique, Zimbabwe, Botswana en Malawi. Het nummer dat mensen 
kunnen bellen is 0800 - 5005. Bron: AD, 29 november 2021.  

Aantal positieve coronatests lijkt voorlopig plafond te hebben bereikt 

Het aantal positieve coronatests lijkt voorlopig een plafond te hebben bereikt. Tussen 
zondagochtend en maandagochtend zijn 21.552 nieuwe gevallen geregistreerd. Het is de 
veertiende dag op rij dat er iets meer dan 20.000 besmettingen aan het licht komen.  

Dat het aantal positieve tests nauwelijks meer stijgt, wil niet zeggen dat de piek van het aantal 
besmettingen is bereikt. De GGD's zeggen al een tijdje aan het maximum van de 
testcapaciteit te zitten.  

Gemiddeld zijn in de afgelopen week 22.281 positieve tests per dag gemeld. Dat is iets lager 
dan het gemiddelde over de zeven dagen tot en met zondag. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde de afgelopen dag 33 
sterfgevallen van coronapatiënten. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 25 
januari. Bron: AD, 29 november 2021.  

De Jonge: 14 patiënten met Omikron, geen fouten gemaakt bij vluchten 

Inmiddels zijn veertien mensen in Nederland positief getest op de nieuwe Omikron-variant. 
Zij namen het virus mee uit Zuid-Afrika. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) zojuist. Hij zegt dat nog niet duidelijk is of de mutant gevaarlijker is dan 
eerdere varianten. 

Volgens de minister zijn de protocollen goed gevolgd om verspreiding van Omikron te 
voorkomen. Vrijdag kwam Nederland, net als een heleboel andere Europese landen, met 
vliegrestricties voor Zuid-Afrikaanse landen. Toen waren er echter al twee toestellen in de 
lucht. Die passagiers zijn getest bij aankomst. De passagiers van vliegtuigen die later 
aankwamen, zijn ook getest, maar een deel van de positief geteste patiënten mocht wel naar 
huis. De Jonge houdt dat beleid staande: ‘Wie naar huis kan, kan ook daar veilig in 
quarantaine. Er wordt nagebeld, er wordt gecontroleerd aan de deur.’  

De Jonge benadrukt dat passagiers op vluchten die hier wel landen, al voor vertrek zijn 
getest.    
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Dat een echtpaar dat wél in quarantaine moest, uiteindelijk vluchtte uit het hotel, betreurt 
hij. ‘Er was beveiliging, maar een hotel is geen gevangenis. Ze zijn aangehouden en in een 
speciaal aangewezen ziekenhuis in quarantaine gegaan.’ 

Het is niet ondenkbaar dat er onder de radar al meer Omikron-besmettingen in Nederland 
zijn, zei De Jonge eerder. ‘De variant is nog niet teruggevonden in de wekelijkse steekproef, 
dus dat doet vermoeden dat-ie niet in groten getale aanwezig is. Maar dat moeten we 
onderzoeken. We maken ons zorgen over deze variant, omdat hij besmettelijker lijkt.’ Het RIVM 
onderzoekt elke week 1500 monsters van het virus, aangeleverd uit laboratoria in heel 
Nederland. 

Komende week moet blijken hoe gevaarlijk de variant werkelijk is als het gaat om het 
veroorzaken van ernstige ziekte, en of bestaande vaccins nog dezelfde bescherming bieden. 

De nieuwe coronaversie verspreidt zich ondertussen over de wereld. De afgelopen dagen 
meldden onder meer Denemarken, Australië, België, het Verenigd Koninkrijk, Israël en 
Hongkong een of meer infecties. Zuidelijk Afrika wordt als bron beschouwd. Diverse landen 
legden het vliegverkeer met die regio aan banden. Israël en ook Marokko laten geen enkele 
buitenlandse vlucht meer toe. Bron: AD, 29 november 2021.  

Ernst Kuipers: ‘Piek nog niet bereikt, we gaan richting 3000 bedden’ 

Maandag zijn er in de Nederlandse ziekenhuizen 130 bedden meer bezet met coronapatiënten, 
de grootste stijging in bijna een jaar. Volgens ziekenhuisdirecteur Ernst Kuipers ‘gaan we 
richting drieduizend bedden.’  

Dat heeft de voorman van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 
verklaard in zijn wekelijkse persconferentie over de ziekenhuiscijfers. Vergeleken met een jaar 
geleden liggen er nu ruim duizend mensen meer in de ziekenhuizen met Covid-19, de ziekte 
die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 

In de afgelopen 24 uur werden er op de verpleegafdelingen 249 nieuwe coronapatiënten 
binnengebracht. Op de ic’s werden er 48 mensen opgenomen. Volgens het LCPS zijn er 
nog géén signalen dat de ziekenhuisbezetting met Covidpatiënten op korte termijn gaat 
afnemen. ‘De piek is nog niet bereikt’, aldus Kuipers.  

Hij benadrukt dat de situatie in Nederland nu in de buurt komt van andere pieken in de vorige 
twee coronawinters, maar dat de trend er nu vooralsnog ongunstiger uitziet. ‘Wat je eerder 
zag is dat tegen het moment dat we de piek bereikten het tempo daalde’, vervolgt hij zijn 
betoog. ‘Maar als je nu kijkt is het tempo eigenlijk nog steeds fors.’  

Volgens Kuipers gaan we ‘in de komende week uitkomen boven het hoogste niveau van de 
eerdere winters en dan gaan we richting drieduizend patiënten.’Het ‘enige lichtpuntje’ is 
volgens hem dat dankzij het vele vaccineren de verhouding tussen ziekenhuisopnames en ic-
opnames ‘iets gunstiger’ is. Met een kleine zeshonderd patiënten op de intensive care, is dat 
aandeel nu kleiner dan bij eerdere coronagolven.   

Kuipers, die tevens voorman is van het Rotterdamse Erasmus MC, benadrukt dat de nieuwe 
variant Omikron, die voor het eerst in Zuid-Afrika is geconstateerd, goed gemonitord moet 
worden. Er bestaat de kans dat die mogelijk een nóg hogere druk zal leggen op de 
ziekenhuizen. In de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng verdrievoudigde het aantal 
ziekenhuisopnames in twee weken tijd.  

Volgens de bestuursvoorzitter die in het bestrijden van de pandemie een sleutelrol vervult, is 
het nog te vroeg om die cijfers te vertalen naar de bedbezetting in de Nederlandse 
ziekenhuizen. Kuipers was als LNAZ-voorzitter de bedenker van het verdelen van 
coronapatiënten over de beschikbare bedden. Volgens hem is de situatie in Limburg en 
Brabant nu het meest nijpend. Bron: AD, 29 november 2021. 
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De Deftige Aap in Helmond, eerder dit jaar © Rene Manders/DCI Media 
 
Horeca huilt, maar dit restaurant draait beste omzet op zondag ooit 
 
Horeca-ondernemer Mark Van den Boogaard van café/restaurant/brouwerij De Deftige Aap 
in het Brabantse Helmond gaat geen actie voeren, blijft niet langer open dan mág en is gestopt 
met klagen over het coronabeleid. ‘Ik kan niet anders dan positief blijven. En het lijkt meteen 
zijn vruchten af te werpen.’ 
 

Afgelopen zondag draaide hij zijn beste zondagomzet ooit. Van den Boogaard, tevens voorzitter 
van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Helmond, zag dat ook niet helemaal 
aankomen. Bron: AD, 29 november 2021. 

De Franse regering stuurt zeventig extra agenten en tien leden van een 
SWAT-team ter versterking naar het Caribische eiland Guadeloupe 

De Franse regering stuurt dinsdag zeventig extra agenten en tien leden van een SWAT-team ter 
versterking naar het Caribische eiland Guadeloupe. Op het overzeese departement van Frankrijk zijn 
sinds twee weken onrusten na de aankondiging van een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel. 

Frankrijk stuurde ruim een week geleden ook al politieagenten naar het eiland om te helpen met het 
beëindigen van de dagenlange coronarellen. Ook geldt er al anderhalve week een avondklok. 

De onrust op Guadeloupe, dat ongeveer 400.000 inwoners telt, ontstond nadat zorgpersoneel te horen 
kreeg dat vaccinatie tegen het coronavirus verplicht werd. Deze maatregel geldt al op het Franse 
vasteland. 

Er vonden op Guadeloupe nachtenlang rellen plaats. Winkels werden geplunderd en er is geschoten op 
de politie en brandweerlieden. Ook op het eiland Martinique is het onrustig. 

De regering in Parijs liet afgelopen vrijdag weten dat de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel tot het einde 
van het jaar is uitgesteld op de Caribische departementen. Bron: AD, 30 november 2021. 
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© AFP — Er vonden op Guadeloupe nachtenlang rellen plaats, waarna de Franse regering 
extra politie stuurde. 

 
Frankrijk beperkt vertiermogelijkheden voor toeristen zonder 
boosterprik of negatieve test 
 
Nederlanders die in hun geliefde Frankrijk willen genieten van een restaurantje, bioscoop of 
skipiste, kunnen dat binnenkort alleen nog met een boosterbewijs óf een negatief testresultaat 
van maximaal 24 uur oud. 
 
Dat blijkt uit het maandag aangescherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Daarin staat dat 65-plussers vanaf 15 december niks meer aan hun digitale 
coronacertificaat (DCC) hebben als ze langer dan zeven maanden geleden hun tweede prik 
kregen (of de eerste na een Covid-besmetting). Dit certificaat, in Frankrijk pass 
sanitaire genoemd, is alleen geldig in combinatie met een bewijs van drie vaccinaties (of twee 
na een Covid-besmetting).  
 
De maatregel geldt vanaf 15 januari voor iedereen van 18 jaar en ouder. Wie niet voldoet aan 
de voorwaarde van een derde prik, geldt als ongevaccineerd en moet bij elk bezoek aan 
restaurant, bioscoop of museum een negatief testbewijs (pcr- of antigeentest) kunnen laten 
zien dat niet ouder is dan 24 uur.   
 
De aanscherping is slecht nieuws voor de vele wintersporters die zich al verheugen op hun 
skivakantie in de Franse Alpen. Momenteel kunnen alleen 60-plussers, zorgmedewerkers en 
bewoners van 18 jaar en ouder van instellingen (onder meer verpleeghuizen, 
gehandicapteninstellingen en GGZ-instellingen) een booster krijgen, staat op de site van het 
RIVM.  
 
Nederlandse toeristen die geen QR-code kunnen laten zien, moeten een negatieve pcr- of 
antigeentest tonen die niet ouder is dan 24 uur (gerekend vanaf het moment van afname). 
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Los van de boosterprik geldt dat volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en 2 maanden oud 
in Frankrijk een coronabewijs moeten laten zien bij bezoek aan culturele- en sportieve 
activiteiten, winkelcentra en horecazaken. Bron: AD, 29 november 2021. 

 

Zonder boosterprik kun je vanaf 15 januari in Frankrijk alleen met een negatieve test naar de 
skipistes, zoals hier in skigebied Les Deux Alpes. © AFP 
 

Oproep aan kabinet: ‘Niet sporten na 17.00 uur? Dan tijdens het werk, 
komt productiviteit ten goede’ 

Door de nieuwe avond-lockdown is sinds zondag een bezoek aan sportschool of yogales na 
17.00 uur niet meer toegestaan. Prima maar dan moet het kabinet ook een alternatief bieden, 
vindt neuropsycholoog Erik Scherder.   

Hij pleit voor sporten of yoga onder werktijd. ‘Als je nieuwe arbeidsregels oplegt met meer 
thuiswerken dan moet je ook de omstandigheden aanpassen. Zeker in deze crisis. We hadden 
al een pandemie genaamd lichamelijke inactiviteit. Die is nog niet opgelost en de coronacrisis 
heeft daar direct mee te maken’, zegt hij tegen deze site.  

Een aantal mensen is door het thuiswerken weliswaar meer gaan bewegen maar een grote 
groep niet, blijkt volgens hem uit onderzoek. ‘Die laatste groep is thuis gaan werken en gaan 
zitten, wat meer coronakilo’s betekent. Deze inactiviteit kan leiden tot een zwakker 
afweersysteem, wat we juist niet willen omdat je de risico's zo klein mogelijk moet houden. 
Vandaar mijn hartenkreet voor sporten in de tijd van de baas én dan zonder schuldgevoel 
want mensen gaan vanuit hun arbeidsethos dan een uur langer door en zitten daardoor nog 
meer.’ 

De meesten zijn zich te weinig bewust van het effect van een hele dag achter de laptop zitten, 
vervolgt de hoogleraar aan de VU in Amsterdam. ‘Studies tonen aan dat dit ten koste gaat van 
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bijvoorbeeld de stofwisseling en concentratie. Wie tussendoor een half uurtje sport, traint in 
de sportschool of fietst, is veel productiever.’  

Een uitzonderlijke maatregel in een uitzonderlijke tijd noodzaakt tot het doen van 
uitzonderlijke dingen, vindt Scherder. Daar hoef je volgens hem ‘niet eens zo heel veel’ voor te 
veranderen. ‘Als je de wet die de arbeidsomstandigheden regelt (Arbo) een beetje aanpast en 
toevoegt dat werknemers twee keer een half uurtje onder werktijd mogen sporten dan gaat 
dat niet ten koste van de productiviteit. Daar ben ik van overtuigd.’  

De neuropsycholoog pleit voor de invoering van iets soortgelijks op scholen. Een half uurtje 
tot drie kwartier uit de bankjes is al genoeg, zegt hij. ‘Als kinderen meer bewegen, lopen ze 
minder kans op overgewicht en wordt insuline sneller opgenomen in het bloed. Ook hier zou 
ik het kabinet willen oproepen: doe het nu.’     

De avond-lockdown treft ook de amateursport tussen 17.00 en 05.00 uur. Dat baart Lodewijk 
Klootwijk van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) zorgen. ‘Dit raakt zes 
miljoen van onze sporters; van yoga tot vechtsport en fitness. We zijn sinds het begin van de 
pandemie 17 procent van onze sporters kwijtgeraakt. Die krijgen nu weer een duwtje in de 
verkeerde richting, want het overgrote deel van de lessen vindt plaats na een werkdag. De 
vraag is of we deze sporters ooit terugzien’, zegt hij tegen de NOS.    

Het POS vertegenwoordigt ruim 6100 sportaanbieders uit zeventien sporten. ‘Als je nu 
ondernemer bent in de sportbranche en je ziet hoe sport mensen in beweging krijgt en sociaal 
verbindt, dan begrijp je in alle eerlijkheid niets van deze maatregel. Wij zijn als sportbranche 
altijd onderdeel geweest van de oplossing, nu voelt het alsof we onderdeel zijn van het 
probleem. En dat terwijl we veilig sporten, dichtbij huis en het nu juist in de weekenden naar 
verwachting heel druk zal worden op binnensportlocaties. Dat lijkt me niet wenselijk.’  Bron: 
AD, 29 november 2021. 

Eerste verdachten van rellen in Rotterdam donderdag herkenbaar in 
beeld op televisie 

Beelden van verdachten van de rellen op vrijdag 19 november in Rotterdam worden komende 
donderdag getoond. De politie zet de beelden dan online en ze zijn vanaf 17.00 uur ook te zien 
in het programma Bureau Rijnmond. Dinsdag over een week worden ze eveneens getoond 
in Opsporing Verzocht op NPO 1. 

Tijdens de ongeregeldheden op en rond de Coolsingel, die uitbraken na een vreedzame 
betoging tegen het coronabeleid, werden 49 verdachten opgepakt. Maandag zaten volgens het 
Openbaar Ministerie acht relschoppers nog steeds vast. 

‘Het gaat om beelden van een aantal verdachten die de politie eerst een week lang intern heeft 
bekeken’, aldus een politiewoordvoerster. ‘Wijkagenten en andere politiemedewerkers kregen 
zo de gelegenheid personen op de beelden te herkennen, zodat we ze kunnen oppakken. Je 
ziet bijvoorbeeld mensen stenen gooien, terwijl ze onherkenbaar zijn. Op andere beelden zien 
we die personen dan soms wel herkenbaar in beeld.’ 

Verdachten die zich de komende dagen bij de politie melden, kunnen mogelijk nog voorkomen 
dat ze getoond worden. ‘Minderjarigen, of personen van wie de politie vermoedt dat ze 
minderjarig zijn, worden geblurd in beeld gebracht.’ 

Normaal gesproken zijn de beelden twee weken alleen voor intern gebruik, maar vanwege de 
ernst van de ongeregeldheden gaf het Openbaar Ministerie toestemming ze al na een week 
openbaar te maken. 

Maandagavond bespreken de 25 burgemeesters die deel uitmaken van het Veiligheidsberaad 
hoe ze omgaan met de demonstraties tegen het coronabeleid. De laatste tijd grijpen 
relschoppers betogingen in diverse steden aan om de politie en mobiele eenheid te belagen 
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met vuurwerk, stenen en andere voorwerpen, ruiten in te gooien en brand te stichten. Bron: 
AD, 29 november 2021. 

Echtpaar breekt quarantaine en vlucht vliegtuig in op Schiphol 

De Koninklijke Marechaussee heeft zondag op Schiphol een echtpaar aangehouden dat begin 
van de avond uit een quarantainehotel was gevlucht. 

Het stel - een Spaanse man en Portugese vrouw - werd ’zonder geweld’ aangehouden toen ze 
op het punt stonden het land te verlaten: ze werden in een klaarstaand vliegtuig aangehouden. 
‘Beide personen zijn overgedragen aan de GGD’, meldt de marechaussee op sociale media. Ze 
wilden naar Spanje vliegen. 

Een woordvoerder laat weten dat het gaat om het hotel in de regio Kennemerland waar positief 
geteste reizigers uit Zuid-Afrika in isolatie zitten. In het hotel zien particuliere beveiligers erop 
toe dat de gasten die in isolatie moeten blijven zich daar ook aan houden. Buiten zorgen politie 
en marechaussee ervoor dat niemand het hotel binnenkomt die er niets te zoeken heeft. 

Het echtpaar is verplicht in isolatie geplaatst in een ziekenhuis ergens in Nederland, meldt 
een woordvoerder van burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer aan NH Nieuws. Het 
is niet duidelijk of het stel is overgebracht naar het ziekenhuis vanwege ziekteverschijnselen 
of vanwege ’ontsnappingsgevaar.’De woordvoerder zegt dat ’om privacyredenen’ niet te kunnen 
zeggen. 

Het positief geteste echtpaar kon niet eerder staande worden gehouden omdat er geen 
juridische grond voor was. Dat vertelt de burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne 
Schuurmans, in Goedemorgen Nederland op NPO 1. ‘Er is wel beveiliging aanwezig in het 
hotel, maar het is zo dat mensen daar geheel vrijwillig verblijven. Beveiligers hebben het stel 
wel geadviseerd om niet te vertrekken, maar er was nog geen juridische titel om ze aan te 
houden. Daar moest ik als burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio op dat moment 
nog voor zorgen. We hadden het echt niet verwacht dat mensen zouden vluchten’, aldus 
Schuurmans. 

Het duo kan vanwege het schenden van de quarantaine mogelijk nog worden vervolgd, tot een 
jarenlange gevangenisstraf aan toe. Het hotel waar het echtpaar in isolatie zat, wilde 
zondagavond niets kwijt over de kwestie 

In Canada zijn zondag voor het eerst coronabesmettingen met de Omicron-variant vastgesteld, 
meldt het ministerie van Gezondheid van de provincie Ontario. Het gaat om twee mensen die 
recentelijk in Nigeria zijn geweest. Beiden zitten nu in quarantaine. 

Frankrijk is mogelijk het volgende land om Omicronbesmettingen te bevestigen. Het ministerie 
van Gezondheid aldaar meldde zondag acht ‘mogelijke’ gevallen, waarvan in de komende 
dagen moet worden bevestigd dat het om de Omicron-variant gaat. Het betreft mensen die 
vanuit zuidelijk Afrika naar Frankrijk waren gekomen, aldus het ministerie. Bron: De 
Telegraaf, 28 november 2021. 
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Carolina en Andrés uit Barcelona tijdens het interview vanuit de gesloten afdeling van een 
ziekenhuis in Haren bij Groningen. © CCMA  
 
Stel ontkent vlucht uit quarantainehotel: ‘We kregen toestemming, maar 
werden behandeld als criminelen’ 
 
Het stel uit Spanje dat de quarantaine zou zijn ontvlucht, heeft naar eigen zeggen niks 
verkeerds gedaan. Ze werden zondag op Schiphol aangehouden, omdat ze mogelijk een gevaar 
voor de volksgezondheid vormden na een positieve test tijdens hun tussenstop uit Zuid-
Afrika.  
 
De twee komen uit Barcelona, zitten in een gesloten afdeling van een ziekenhuis in Haren bij 
Groningen en zijn woedend. ‘We worden als criminelen behandeld terwijl we steeds 
transparant zijn geweest én in het quarantainehotel bij Schiphol toestemming kregen om te 
vertrekken’, verklaarden Carolina Pimenta en Andrés Sanz eerder vandaag verontwaardigd 
vanuit hun kamer in een interview met de Catalaanse nieuwszender TV3. 
 
De twee zeggen het slachtoffer te zijn geworden van verwarring over de coronamaatregelen 
voor passagiers van vluchten uit Zuid-Afrika. Zij moest na de positieve test in zelfisolatie, hij 
in quarantaine. In een door Carolina ondertekend document stond volgens hen dat de 
zelfisolatie vijf dagen zou duren maar dat dit minder is voor mensen die de afgelopen zes 
maanden corona hadden zoals Carolina (drie maanden terug). ‘Zij is volledig genezen en 
vertoont ook nu geen symptomen’, zegt haar partner verontwaardigd. 
 
In het quarantainehotel kreeg het stel naar eigen zeggen geen verdere informatie of controle. 
‘Een aanvraag voor een tweede pcr-test werd geweigerd en bijna drie dagen lang keek niemand 
naar ons om.’ Zondag was de maat vol voor de financieel manager en biomedisch 
onderzoekster aan de Universiteit van Barcelona. Ze kochten twee sneltests, testten twee keer 
negatief en vertrokken uit het hotel.  
 
Het vliegtuig stond op het punt op te stijgen toen de motoren plotseling stopten en Carolina’s 
naam door de luidspreker klonk, aldus  Andrés Sanz.   
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‘Iemand van de GGD-desk én een politieagent zeiden na controle dat we mochten vertrekken’, 
vervolgen ze. ‘Op de luchthaven bespraken we onze situatie met de KLM, die ons twee plaatsen 
gaf op de vlucht van 18.00 uur naar Barcelona. We kwamen zonder problemen door alle 
controles en de check-in en namen plaats in het vliegtuig. Dat stond op het punt op te stijgen 
toen de motoren plotseling stopten en Carolina’s naam door de luidspreker klonk. Of ze naar 
voren wilde komen’, zegt Andrés terugblikkend.  
 
Even later zag hij hoe zijn vriendin werd meegenomen door politiemensen. ‘Ik kreeg te horen 
dat ik wel, maar zij niet naar Barcelona mocht vliegen en ben natuurlijk met Carolina 
meegegaan.’ 
 
Van Schiphol ging het naar de ziekenhuisafdeling in Haren, waar het stel inmiddels al 35 uur 
opgesloten zit. ‘Vanochtend is Carolina voor het eerst onderzocht door een arts, die zijn 
excuses aanbood voor de behandeling. Nu moeten we wachten op de uitslag en een verklaring.’ 
Volgens de twee heeft de politie de aanklacht tegen hen inmiddels ingetrokken en boden ze 
excuses aan onder toeziend oog van de Spaanse consul.   
 
Volgens burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer verzette het stel zich 
vanaf het begin tegen de quarantaine ‘maar onze regels gelden.’‘Ze gaven aan dat zij zich 
daarbij niet wilden neerleggen. Wij hebben hen verzocht dat toch alsjeblieft wel te doen’, zei 
Schuurmans maandag voorafgaand aan het Veiligheidsberaad.  Omdat de twee een gevaar 
voor de volksgezondheid vormden, legde de burgemeester hen een beschikking 
op. Schuurmans controleerde de lezing van de Spanjaarden naar eigen zeggen nog bij de 
Koninklijk Marechaussee en de GGD die niets in het verhaal ‘herkennen.’ 
 
Het Veiligheidsberaad waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s bijeenkomen, 
vergaderen maandag opnieuw fysiek in Utrecht. Op de agenda staan onder meer het reizen 
en de quarantaineplicht voor mensen die zijn besmet met de nieuwe coronavariant uit Zuid-
Afrika. Bron: AD, 29 november 2021. 

Burgemeester had ontsnapping echtpaar 'echt niet verwacht' 

Het positief geteste echtpaar dat gisteren door de Koninklijke Marechaussee is aangehouden 
op Schiphol kon niet eerder staande worden gehouden omdat er geen juridische grond voor 
was. 

Dat vertelde de burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, in Goedemorgen 
Nederland op NPO 1. 

Het echtpaar landde vrijdag uit Zuid-Afrika en testte positief op het coronavirus. Als gevolg 
moest het verblijven in het quarantainehotel in Badhoevedorp. Het stel nam echter de benen 
en wilde het vliegtuig naar Spanje pakken. 

‘Er is wel beveiliging aanwezig in het hotel, maar het is zo dat mensen daar geheel vrijwillig 
verblijven. Beveiligers hebben het stel wel geadviseerd om niet te vertrekken, maar er was nog 
geen juridische titel om ze aan te houden. Daar moest ik als burgemeester en voorzitter van 
de Veiligheidsregio op dat moment nog voor zorgen. We hadden het echt niet verwacht dat 
mensen zouden vluchten’, aldus Schuurmans. 

Wat het echtpaar voor straf kan verwachten is nog onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee 
gaat een proces-verbaal opmaken. Dit zal worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. 
De officier van justitie moet vervolgens beslissen of het stel vervolgd wordt. ‘Het is nu dus nog 
te vroeg om daar iets over te zeggen’, laat een woordvoerder van de marechaussee weten. 

Van de ruim 600 passagiers die in twee vliegtuigen arriveerden uit Kaapstad en 
Johannesburg, bleken 61 corona te hebben. Bij dertien van hen is de nieuwe virusvariant 
vastgesteld. Ook Nic werd positief getest. Hij zit nu in isolatie, vertelt hij in deze video. Bron: 
RTL Nieuws, 29 november 2021. 
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©  RTL Nieuws  Andrés Sanz en Carolina Pimenta. 

Spaans 'quarantainekoppel' mag naar huis, gedwongen isolatie per direct 
opgeheven 

Carolina Pimenta en haar vriend Andrés Sanz hoeven niet langer in gedwongen isolatie te 
verblijven in een revalidatiecentrum in Haren. Het stel werd zondagavond op Schiphol uit een 
vliegtuig naar hun thuisland Spanje gehaald, nadat ze eerder in quarantaine waren geplaatst 
omdat Pimenta positief op het coronavirus had getest op een vlucht uit Zuid-Afrika. Gisteren 
bleek ze toch negatief. 

Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer had hen daarna gedwongen in isolatie laten 
opnemen. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft het verlengingsverzoek voor dat 
verblijf nu niet aan de rechter voorgelegd, laat hun advocaat weten, waardoor 'de 
isolatiebeschikkingen zijn komen te vervallen.’Het Openbaar Ministerie heeft de berichtgeving 
van RTL Nieuws  intussen bevestigd. 

De advocaat had geëist dat zijn cliënten direct zouden worden vrijgelaten omdat ze geen gevaar 
meer vormen voor de volksgezondheid. ‘Zij is meerdere keren negatief getest, dan vervalt de 
juridische grondslag.’ Het stel wordt met een taxi naar het Spaanse consulaat in Amsterdam 
gebracht, waar hun terugreis wordt voorbereid. 

Pimenta was vanmiddag, voordat bekend werd dat ze mochten gaan, nog steeds ontsteld over 
de situatie. Zij en haar vriend zijn 'verschrikkelijk' behandeld, zegt ze. ‘Niemand vertelt ons 
waarom we hier zijn of hoelang we hier moeten blijven. We zitten opgesloten, het is ijskoud, 
en de verpleegkundigen zijn net robots. We krijgen alleen eten en drinken, maar worden verder 
niet geïnformeerd.’ 

Alsof dat nog niet erg genoeg was, kreeg het stel gisteravond laat te maken met 
rioleringsproblemen. Ze konden niet naar de wc en hun hele kamer stonk naar poep en plas. 
Toen Pimenta vroeg of ze naar een andere wc mocht, kon dat niet. ‘Eén van de 
verpleegkundigen zei dat ik het dan maar op de grond moest doen.’ 
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Pimenta vertelt dat technici tot vier uur in de ochtend met machines bezig waren om de 
problemen op te lossen. Zij en haar vriend mochten al die tijd hun kamer niet verlaten. ‘We 
konden niks, niet naar de wc, niet slapen. Het was verschrikkelijk.’ 

Een woordvoerder van het revalidatiecentrum bevestigt dat er vannacht inderdaad 
rioleringsproblemen waren, maar wil verder niet ingaan op het contact met patiënten. ‘Rond 
2 uur vannacht is er een loodgieter gekomen. Daarna zijn de problemen vrij snel opgelost, is 
er schoongemaakt en heeft iedere kamer een po-stoel gekregen.’ 

Door de nieuwe virusvariant Omikron zijn de regels gewijzigd voor mensen die hebben gereisd 
in of vanuit zuidelijk Afrika. Volgens een woordvoerder van de GGD zijn er aangescherpte 
maatregelen, afwijkend van de regels die op de site van het RIVM staan. Die gelden voor alle 
reizigers uit de volgende landen in Zuidelijk Afrika: Zuid-Afrika, Lesotho, Swaziland 
(Eswatini), Botswana, Malawi, Namibië, Zimbabwe en Mozambique. 

 Voor al deze mensen geldt een quarantaineplicht van 10 dagen. Daarnaast wordt van 
deze mensen verwacht dat zij zich zo snel mogelijk én op of na dag 5 na aankomst in 
Nederland laten testen bij de GGD. Dit geldt ook voor mensen zonder klachten en voor 
mensen die gevaccineerd of hersteld zijn van corona. Als de test op dag 5 negatief is, 
mag de quarantaine worden opgeheven. 

 Ook gelden er strengere isolatieregels voor een positief getest persoon met een 
reisgeschiedenis in zuidelijk Afrika die geen klachten heeft en immuun is (gevaccineerd 
of hersteld van corona). Deze mensen moeten 5 dagen in isolatie ('normaal' is dat 3 
dagen).  

 Als je in een zeerhoogrisicogebied bent geweest zonder zorgwekkende virusvariant, en 
volledig bent gevaccineerd of hersteld van het coronavirus, hoef je niet verplicht 10 
dagen in quarantaine. Wel moet je bij aankomst in Nederland een zelftest doen, voordat 
je anderen ontmoet. Is de testuitslag van dag 5 negatief, dan stopt de 
thuisquarantaine. Ben je niet volledig gevaccineerd of hersteld van corona, test je dan 
op dag 2 en dag 5 na aankomst in Nederland. 

Er is een verschil tussen isolatie en quarantaine. Isolatie wordt ondergaan op een gesloten 
afdeling van een daarvoor aangewezen ziekenhuis en is alleen voor mensen waarvan is 
vastgesteld of waarvan er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat ze leiden aan een 
infectieziekte. 

De advocaat van het stel, Bart Maes, vindt het onvoorstelbaar dat zijn cliënten op deze manier 
zijn behandeld. Hij verwijst naar het feit dat Pimenta één keer positief is getest – bij aankomst 
in Nederland – maar daarna nog drie keer negatief, en haar vriend al die tijd negatief is getest. 
‘Dan vervalt de juridische grondslag en lijkt het erop dat het testresultaat vals-positief was’, 
zegt Maes. 

Volgens Maes krijgt de gedwongen isolatie, als blijkt dat het besluit daarover onrechtmatig is 
genomen, nog een 'behoorlijk staartje.’‘Dan heb je te maken met wederrechtelijke 
vrijheidsberoving en dat is geen kattenpis. Er zal dan sprake zijn van een behoorlijke 
schadeclaim. Mijn cliënten zijn volledig gemangeld geraakt en ik snap niet wat ze 
strafrechtelijk verkeerd hebben gedaan.’ 

Pimenta en haar vriend houden vol dat ze door een gebrek aan informatie niet wisten dat ze 
iets verkeerds deden. Ze wilden nooit 'vluchten.’Hun verhaal sluit aan bij wat andere reizigers 
van dezelfde vlucht vertellen over de gebrekkige opvang en de haperende communicatie. 

Een groep passagiers die vrijdag op Schiphol in isolatie werd geplaatst, wil dat de luchthaven, 
KLM en de GGD Kennemerland excuses aanbieden en een 'goed antwoord geven op de vraag 
waarom ze zo slecht zijn georganiseerd.’Dat bevestigt Oscar van Overdam, die namens meer 
dan twintig reizigers alle drie de instanties een brief schreef.  
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GGD Kennemerland zegt dat de operatie onder grote tijdsdruk is uitgevoerd, en dit meer tijd 
en moeite kost dan gedacht. ‘We konden geen gebruik maken van de bestaande testlocatie op 
Schiphol, omdat het ging om een nieuwe variant van het coronavirus. Hierdoor moest alles 
vanaf nul worden opgezet. Uiteindelijk ging alles niet zo soepel en snel als wij ook zelf hadden 
gewild. We zullen daarom zeker met alle betrokkenen om tafel gaan om hiervan te leren.’ Bron: 
RTL Nieuws, 30 november 2021. 

Wintersport met de kerst steeds onzekerder 
 
Skiën in de kerstvakantie wordt met de dag onzekerder. Oostenrijk vreest andermaal 
miljarden euro’s minder omzet zonder wintersporters. ‘Boek alleen met een goede 
annuleringsmogelijkheid.’ 
 
Oostenrijk is al een week dicht door de vierde lockdown die het land treft. Zwitserland eist dat 
Nederlanders tien dagen in quarantaine gaan in een poging om de Omikron-variant van het 
coronavirus buiten te houden. In Italië zijn de restricties voor wintersporters overal anders, 
in Zuid-Tirol geldt een avondklok vanaf 20.00 uur en in sommige plaatsen met veel 
besmettingen moet de horeca om 18.00 uur sluiten. Vanaf volgende week maandag voeren de 
Italianen 2G in. Met een negatieve test kom je dan de skiliften of horeca niet meer in. Ook 
Frankrijk scherpt de regels aan. 
 
Vooral de lockdown in Oostenrijk, waar zestig procent van de naar schatting één miljoen 
Nederlandse wintersporters jaarlijks heengaat, doet pijn. ‘En de coronacijfers daar zien er niet 
goed uit. Niemand weet of de lockdown over twee weken wordt opgeheven’, zegt Arjen de Graaf 
van de Nederlandse Skivereniging. Er wordt wel iets meer gevaccineerd, maar Oostenrijk zit 
nog steeds op een povere zesenzestig procent van de bevolking die volledig is gevaccineerd. 
Met dit tempo zit het Alpenland pas in het voorjaar op een vaccinatiegraad van tachtig procent. 
Dagelijks zijn er ondanks de lockdown nog duizenden nieuwe besmettingen.  
 

 

Après ski in Oostenrijk in betere tijden. Het is onzeker of de wintersportgebieden over twee 
weken uit de lockdown mogen. © ANP / ANP XTRA 
 
‘Voor de kerstvakantie gaat het nog wel, maar rond die twee weken komen geen boekingen 
binnen’, zegt Wibke van der Linde van appartementencomplex Landhaus Kitzblick vlak bij het 
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Oostenrijkse Kaprun. ‘Ik heb er een hard hoofd in dat we weer open mogen. De besmettingen 
dalen wel maar niemand weet of het genoeg is. Nederlandse gasten bellen me met de vraag of 
de skivakantie door kan gaan. Ik weet het niet.’ 
 
De besmettingen dalen maar niemand weet of het genoeg is. Volgens Wibke van der Linde. 
Skidorp Kaprun is uitgestorven. Alleen de supermarkten zijn open. Van der Linde: ‘Daar 
komen de meeste Oostenrijkers zo min mogelijk. Je weet nooit of je een ongevaccineerde tegen 
het lijf loopt. Als je bij de priklocaties kijkt, zijn het vooral mensen die voor hun derde prik 
komen.’ De lockdown voelt voor de skifanaten nu extra wrang, want er ligt aan het begin van 
het skiseizoen meer sneeuw in Oostenrijk dan in jaren. Zelfs in de dalen ligt een pak van 40 
tot 50 centimeter. Maar de pistes zijn leeg.  
 
Oostenrijkse skioorden zijn een paar weken voordat het grote geld verdiend moet worden 
veranderd in witte spookdorpen. De Oostenrijkse regering breekt zich het hoofd over manieren 
om de lockdown toch te beëindigen. De economische belangen zijn enorm voor het land. In de 
skioorden wordt 70 procent van al het geld binnengebracht door de wintersporters. De korte 
lockdown van drie weken kost al 2,7 miljard en als-ie wordt verlengd tot oudjaar dan loopt de 
teller op naar 5,1 miljard euro.  
 
Alle opties om de lockdown te beëindigen op 13 december liggen op tafel bij de Oostenrijkse 
regering in Wenen. Er wordt zelfs nagedacht over het verlengen van de lockdown voor de 
horeca, maar een uitzondering te maken voor de hotels, appartementen en de skipistes. 
 
Het aantal boekingen voor Oostenrijk is de afgelopen week fors teruggelopen. Dat zeggen 
reisorganisaties Sunweb en TUI. Klanten die op korte termijn naar Oostenrijk zouden gaan, 
boeken volgens Sunweb vaker een reis naar Frankrijk, maar niet massaal. ’We krijgen vragen 
van onze klanten of ze eind januari of februari op wintersportvakantie kunnen gaan’, zegt een 
woordvoerster van Sunweb. ‘Wij raden aan om even af te wachten totdat er meer duidelijk is.’ 
 
TUI geeft hetzelfde advies. Die reisorganisatie merkt dat veel klanten zelf al afwachten hoe de 
situatie zich ontwikkelt tot vlak voor de kerst, als het skiseizoen echt begint. ‘Op dit moment 
ziet het er zorgelijk uit, maar we hebben nog een paar weken te gaan. Oostenrijk heeft de 
drastische maatregelen nu genomen om straks toch mogelijkheden voor een skivakantie te 
bieden.’  
Hoewel het aantal boekingen voor Oostenrijk met de helft is teruggelopen, loopt het aantal 
aanvragen voor Frankrijk en Italië gewoon door, aldus Sunweb. ‘De honger naar wintersport 
was al groot en we merken dat die er nog steeds is’, aldus een woordvoerster. 
 
TUI raadt mensen aan niet in paniek te raken. ‘Houd de ontwikkelingen in de gaten, dat doen 
wij ook, we zijn flexibel en we vinden een oplossing.’ 
 
‘We hebben het onderzocht. Als er geen après-skimogelijkheid is, dan is dat voor slechts tien 
procent van de wintersporters geen reden om te gaan. Het gros wil gewoon lekker die berg af 
en eet en drinkt dan wel gezellig met familie of vrienden in het hotel of appartement’, zegt De 
Graaf. Hij denkt dat skiërs vooral huiverig zijn voor een onverwachte lockdown, zoals half 
maart 2019 toen het land - destijds de coronabrandhaard van Europa - plotsklaps in 
lockdown ging. Wintersporters moesten halsoverkop hun biezen pakken en vertrekken.  
 
Ongevaccineerde skiërs kunnen het deze winter sowieso vergeten. In geen enkel land zijn ze 
welkom. De Graaf: ‘Het onzekere is dat het over twee weken weer overal anders kan zijn. In 
Zwitserland geldt nu een quarantaine voor Nederlanders, maar blijft dat zo als Omikron ook 
in Zwitserland is geconstateerd?’ 
 
Frankrijk leek lang de beste kaarten voor een skivakantie te hebben, maar het land besloot 
zojuist dat ook toeristen straks een booster nodig hebben voor een geldige coronapas en dus 
om restaurants, cafés en musea in te mogen. Testen mag ook, maar dat moet elke 24 uur. ‘Al 
met al geen goede omstandigheden om ontspannen naar je skivakantie toe te leven. Wie boekt 
moet vooral goed naar de annuleringsvoorwaarden kijken.’ Bron: AD, 29 november 2021. 
 



86 
 

Hongkong weert vanaf 30 november reizigers uit vier Afrikaanse landen: 
Angola, Ethiopië, Nigeria en Zambia 
 
Hongkong weert vanaf 30 november reizigers uit vier Afrikaanse landen: Angola, Ethiopië, 
Nigeria en Zambia. Alleen inwoners van de stad kunnen terugkeren als ze zijn gevaccineerd, 
maar moeten dan eerst zeven dagen in quarantaine in een verblijf van de regering en daarna 
nog twee weken in isolatie in een hotel op eigen kosten. 
 
Hongkong hanteert de nieuwe, strengere regels, vanwege de verspreiding van de coronavariant 
Omikron. Ook zullen vanaf 2 december beperkingen gelden voor reizigers die in de voorgaande 
21 dagen in Australië, Canada, Israël en zes Europese landen zijn geweest. Die zes landen 
zijn Oostenrijk, België, Denemarken, Tsjechië, Duitsland en Italië. 
Hongkong weerde al sinds afgelopen weekend niet-inwoners uit verschillende zuidelijk 
Afrikaanse landen als Zuid-Afrika en Botswana. 

De autoriteiten in Hongkong hebben drie besmettingen met de Omikron-variant vastgesteld 
door verplichte testen bij mensen in quarantaine. Er zijn tot dusver geen gevallen van de 
nieuwe variant in de samenleving van Hongkong ontdekt. Bron: AD, 30 november 2021. 

Adviseurs van CDC hebben er nogmaals op aangedrongen haast te maken 
met de boosterprik voor alle volwassenen  

Adviseurs van de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en preventie (CDC) hebben er met 
het opduiken van de Omikron-variant nogmaals op aangedrongen haast te maken met de 
boosterprik voor alle volwassenen in de VS. Volgens The Wall Street Journal wordt er zelfs 
bekeken of de derde prik ook snel beschikbaar kan worden gemaakt voor 16- en 17-jarigen. 

In eerste instantie was de booster alleen beschikbaar voor 50-plussers, maar daar kwamen 
in november alle volwassen bij en nu mogelijk dus zelfs nog jonger. 

Op dit moment kan iedereen vanaf 18 jaar een derde prik krijgen als de vaccins van 
Pfizer/BioNTech of Moderna langer dan zes maanden geleden zijn gezet of twee maanden na 
het toedienen van het Janssen-vaccin, aldus het CDC. ‘De opkomst van de Omikron-variant 
toont nogmaals het belang van vaccineren, boosterprikken en preventieve maatregelen aan’, 
aldus directeur Rochelle Walensky. Bron: AD, 30 november 2021.  

China  heeft toegezegd om 600 miljoen doses van zijn Covid-19-
vaccins aan Afrika te doneren 

Terwijl de wereld worstelt met de ongelijke verdeling van de vaccins tussen rijke en arme 
landen, heeft China toegezegd om 600 miljoen doses van zijn Covid-19-vaccins aan Afrika te 
doneren. 

De Chinese president Xi Jinping deed de belofte maandag in een videotoespraak bij de 
openingsceremonie van een China-Afrika-forum in Senegal over economische samenwerking. 

Hij zei dat China in totaal 1 miljard doses zal leveren. De overige 400 miljoen moeten via 
andere routes komen, zoals productie door Chinese bedrijven in Afrika. Bron: AD, 30 
november 2021. 

Aantal ongevaccineerde zwangere vrouwen op de intensive care stijgt 

Het aantal ongevaccineerde zwangere vrouwen op de intensive care stijgt, meldt Nieuwsuur. 
De toename is duidelijk te zien in het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum, waar sinds 
de zomer een verdubbeling is gemeten van het aantal ic-opnames van zwangere vrouwen. 

In totaal zijn er in het Erasmus MC 32 zwangere vrouwen op de ic terechtgekomen. Van hen 
was niemand volledig gevaccineerd. Ook andere ziekenhuizen zien volgens Nieuwsuur meer 
zwangere vrouwen op de ic's. Bron: AD, 30 november 2021. 
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© Emiel Muijderman  
 
Financiële problemen bij acht op de tien parochies 
 
Het overgrote deel van de Nederlandse rooms-katholieke parochies zit in de financiële 
problemen: bijna acht op de tien parochies staan in het rood. Bij elkaar opgeteld leden de 640 
parochies vorig jaar een verlies van 15 miljoen euro. Dat blijkt uit eigen onderzoek.  
 
Voor het onderzoek werden de financiën van alle parochies tegen het licht gehouden. Omdat 
de parochies Anbi-instellingen zijn, zijn ze verplicht een verkorte weergaven van hun 
inkomsten en uitgaven te publiceren. De krant noemt de coronacrisis, vergrijzing en 
ontkerkelijking de belangrijkste oorzaken van de financiële problemen.   
 
Wel blijft de rooms-katholieke kerk het grootste kerkgenootschap van Nederland, met zo'n 3,7 
miljoen leden. Maar voor een heel groot deel van hen blijft het bij een lidmaatschap op papier. 
Ongeveer dertig procent doet jaarlijks een financiële bijdrage via de Actie Kerkbalans, de 
inzamelingsactie waarmee de kerk een groot deel van de inkomsten binnenhaalt. De groep 
gelovigen die nog met enige regelmaat naar de kerk gaat is geslonken tot zo’n 150.000, vier 
procent van alle katholieken.  
 
Voor parochies zijn bijdragen van kerkleden de belangrijkste bron van inkomen. Vorig jaar 
leverden die bijna 66 miljoen euro op. en jaar eerder was dat nog 73 miljoen euro. Volgens 
Trouw hangt dat samen met de coronacrisis. Een groot deel van het jaar kwam er namelijk 
niemand naar de kerk, waardoor de opbrengsten lager uitvallen. Bron: AD, 30 november 2021. 
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Pastoor John Van de Laar - net hersteld van corona - draagt de mis op voor zijn overleden 
collega Inno Ponsioen. © Thomas Segers/Van Assendelft  
 
Ex-coronapatiënt en voormalig pastoor in Helmond leidt uitvaart van 
‘kameraad’ 
 
Twee weken geleden lag hij nog op de intensive care met corona. Zondag is hij alweer aan het 
werk. Ook voor hem een beladen dag, want de Udense pastoor John Van de Laar, ook 
jarenlang pastoor en deken in Helmond geweest, leidt de eucharistieviering bij de uitvaart van 
collega en ‘kameraad’ Inno Ponsioen (84). 
 
Andijvie stamppot met spekjes en ‘s avonds laat op de avond nog een ‘klein’ glaasje wijn. 
Daarvan genoot Inno Ponsioen, ruim twintig jaar pastoor van de Sint Petrusparochie, nog de 
avond voor zijn overlijden op dinsdag 23 november. Diaken Cor Sinnema sprak, namens 
bisschop Gerard De Korte van Den Bosch,  over dat laatste maal van Ponsioen in zijn woord 
ten afscheid. Sinnema sprak vol lof over Inno Ponsioen die hij een 'hartelijk en warm mens’ 
noemde en die 'zeer geliefd was’ in Uden en omgeving.  Bron: AD, 28 november 2021.  
 
Zó kijk je eredivisievoetbal in lege stadions 
 
De stadions in de eredivisie zijn leeg en dat blijft nog een tijdje zo. Het publiek hoopt nu thuis 
voor de buis op goals en spektakel. Maar afgelopen zondag was het saaiheid troef: in vijf duels 
vielen vier goals. En dat kan vaker gaan gebeuren, óók door andere oorzaken. Het vraagt om 
een andere kijk. 
 
Ooit vertelde Rik De Saedeleer eens over de kunst van naar Italiaans voetbal kijken. Het was 
nog in de tijd van veel spelers achter de bal en hermetisch gesloten defensies. ‘Awel’, zei de 
bekende Vlaamse voetbalcommentator, ‘Ge kunt dus gaan zitten voor Serie A-wedstrijden en 
hopen op goals en vermaak. Maar da’s uw kop in het zand steken. Ge kunt óók uw tv 
aanzetten en denken: kijk, het eindigt hier in principe altijd in 0-0. Ténzij er iemand lak heeft 
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aan het script en scoort. En dat kan elke wedstrijd gebeuren! Zo hebt ge toch uw vertier. En 
voelt elk doelpunt als een cadeautje.’ Bron: AD, 30 november 2021.  

 

Boze Welkom Energie-klanten weg bij peperduur Eneco, switchen 
massaal naar Vattenfall 

Eneco lijkt weinig plezier te beleven aan de overname van de 90.000 klanten van het failliete 
Welkom Energie. Vanwege de torenhoge tarieven die Eneco hen rekent, zijn duizenden 
gedupeerden meteen geswitcht naar Vattenfall en andere leveranciers.  

De woede van de Welkom Energie-klanten over de gang van zaken is nog steeds niet geluwd. 
Eind oktober vernamen ze dat Eneco hen voor twee miljoen euro had overgenomen. De 
energiereus legde vervolgens tarieven op die tot de hoogste in de markt behoren: 1,80 euro 
voor een kuub gas en 49 cent voor een kilowattuurstroom. Bron: AD, 30 november 2021. 

Onderzoek: kinderen vinden les op afstand en gebrek aan contact zwaar 
in coronatijd 

Ruim driekwart (77 procent) van de Nederlandse kinderen heeft door de coronacrisis naar 
eigen zeggen het afgelopen jaar voor extra uitdagingen gestaan, onder meer bij het leren. Dat 
blijkt uit nieuw onderzoek, begin oktober uitgevoerd door opiniepeiler Kantar.  

Veel kinderen hebben moeite met het gebrek aan sociaal contact (55 procent), vooral als ze in 
grote steden leven. Verder kunnen ze zich slecht concentreren tijdens gezamenlijke online 
lessen (48 procent). Dit probleem speelt voornamelijk bij jongens en oudere kinderen hebben 
hier meer last van dan jongere leerlingen. Ook het begrijpen van online behandelde lesstof is 
voor bijna vier op de tien kinderen een uitdaging.   
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Kantar nam het onderzoek af in opdracht van online platform GoStudent tussen 1 en 16 
oktober in zeven Europese landen, waaronder Nederland. Er werkten hier 930 kinderen aan 
mee tussen de 10 en 18 jaar. 

Andere schoolgerelateerde uitdagingen, die aanzienlijk minder werden genoemd, zijn 
onvoldoende ruimte thuis om zonder afleiding te kunnen leren, gebrek aan een computer of 
tablet en onvoldoende toegang tot wifi. 

Opmerkelijk: het leeuwendeel van de kinderen (58 procent) geeft aan nog steeds bij te zijn met 
de lesstof, en hun ouders delen die mening (56 procent). Op Europees niveau (gemiddeld 52 
procent) scoort Nederland hier het best. De meeste probleemkinderen hebben een leeftijd 
tussen de 13 en 15 jaar. Begin dit jaar trok onze overheid nog bijna 6 miljard euro uit om 
leerachterstanden bij kinderen door de coronacrisis weg te werken. 

Gemiddeld besteden leerlingen in Nederland, buiten de officiële schooltijd om, veertien uur 
per week aan onderwijs. Meer dan een kwart van de ondervraagde kinderen heeft op een 
bepaald moment in zijn of haar leven ook bijles gehad. In ons land wordt ruim de helft van de 
bijlessen op school gegeven. Daarna volgen de freelance bijlesdocent, een vriend of familielid 
of een huiswerkinstituut. Bron: AD, 30 november 2021.   

Kinderen wereldwijd zijn het grootste slachtoffer van het minder testen 
op het hiv-virus door de coronacrisis 

Kinderen wereldwijd zijn tot nu toe het grootste slachtoffer van het minder testen op het hiv-
virus door de coronacrisis. Zij hebben vorig jaar veel minder vaak de nodige levensreddende 
medicijnen gekregen. De jarenlange daling van het aantal kinderen dat overlijdt aan de 
gevolgen van aids, de ziekte die door hiv wordt veroorzaakt, is daardoor gestopt. Dat meldt 
het Aidsfonds op basis van nieuwe cijfers van UNAIDS, een onderdeel van de Verenigde Naties 
dat zich richt op het aanpakken van hiv en aids. 

Kinderen krijgen het hiv-virus bij de geboorte of later via moedermelk. Uit angst voor een 
coronabesmetting durven moeders in met name Afrikaanse en Aziatische landen volgens het 
Aidsfonds niet in het ziekenhuis te bevallen. Daardoor worden hun kinderen niet op hiv getest. 
Zonder levensreddende medicatie overlijdt de helft van deze kinderen met hiv voor het tweede 
levensjaar, aldus het Aidsfonds. Een woordvoerster noemt dit 'erg verontrustend.’Bron: AD, 
30 november 2021. 

Moderna-vaccins waarschijnlijk niet zo effectief tegen de Omikron-
variant 

Stéphane Bancel, bestuursvoorzitter van het farmaceutische bedrijf Moderna, heeft tegen the 
Financial Times gezegd dat de Moderna-vaccins waarschijnlijk niet zo effectief tegen de 
Omikron-variant zullen zijn als het tegen de Deltavariant is. 

Bancel uit zijn zorgen. ‘Ik weet het nog niet zeker, omdat we moeten wachten op de gegevens. 
Maar alle wetenschappers die ik heb gesproken zeggen dat het foute boel is.’ Eerder maakte 
Moderna bekend hun vaccin aan te passen zodat het beter werkt tegen de Omikron-
variant.  Dat zou binnen zes weken moeten gebeuren. Bron: AD, 30 november 2021. 

Online leren populair in coronatijd: ‘Tweede sluiting hakte er bij kinderen 
veel minder in' 

Online leren heeft in de coronatijd, waarin kinderen veel thuis zitten, een vlucht genomen. Is 
deze trend blijvend en vergroot de extra leerstof tegen betaling de kansenongelijkheid niet?  

De laatste jaren werken kinderen op school en thuis niet alleen meer met schoolboeken, maar 
ze leren ook via online toepassingen. Zo worden ze spelenderwijs vertrouwd gemaakt met 
vaardigheden als klokkijken, lezen, rekenen, spelling en tegenwoordig zelfs met 
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programmeren of vreemde talen. Het doel: kinderen ‘leuk’ laten leren, bijspijkeren, 
voorbereiden op toetsen of een extra uitdaging geven. Bron: AD, 29 november 2021.  

Schoolleiders vrezen nog meer schade bij nieuwe lockdown: ‘Laat dat 
meewegen’ 

Het sluiten van scholen was kort geleden nog taboe, maar ineens ligt deze maatregel weer op 
tafel bij kabinet en OMT. Immers, een aanzienlijk deel van de besmettingen in de huidige golf 
is te herleiden tot het onderwijs. Twee schoolleiders over dit duivelse dilemma. ‘We zijn de 
achterstanden van de vorige lockdowns nog aan het inlopen.’     

‘Het is een vreselijk ingewikkelde kwestie. Waar doe je goed aan? Deze week hadden we de 
groepen 1 en 2 die thuis zaten omdat de leerkracht griep had. Daar kon ik geen vervanger 
voor vinden. Groep 7 zit in quarantaine als gevolg van meerdere besmettingen. Ik heb ook 
twee collega’s die behoorlijk ziek zijn ondanks hun vaccinatie. Anderen zijn best bezorgd over 
hun veiligheid. En we hebben we de groepen 6 en 8 al in quarantaine gehad.’  

‘Maar als de scholen nu weer sluiten, betekent dat wéér een lockdown voor de kinderen. En 
we kunnen er niet van uitgaan dat het daarna niet nog eens gebeurt.’ Bron: AD, 25 november 
2021.  

Spectaculaire stijging van aantal coronabesmettingen voorbij 

De spectaculaire stijging van het aantal positieve coronatests is voorbij, in elk geval voorlopig. 
Het aantal bevestigde besmettingen over de afgelopen week blijft ongeveer gelijk aan de week 
ervoor. 

Dat wil echter niet zeggen dat het werkelijke aantal besmettingen gelijk blijft en de piek van 
de golf is bereikt. De teststraten van de GGD'en zitten namelijk aan hun maximale capaciteit. 
De locaties zijn momenteel niet in staat om nog veel meer mensen te testen dan ze al doen. 
Het is niet bekend hoeveel besmettingen daardoor niet ontdekt worden. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt elke dinsdag hoeveel positieve 
tests in de zeven voorgaande dagen zijn geregistreerd. Dat gebeurt nu voor de 74e keer, in de 
93e week van de epidemie in Nederland. Zeven weken achter elkaar schoot het aantal 
bevestigde besmettingen met telkens ongeveer 40 procent omhoog. Begin oktober testten in 
een week tijd zo'n 12.000 mensen positief, vorige week dinsdag meldde het RIVM bijna 
154.000 positieve tests. 

Dat laatste weekcijfer komt neer op gemiddeld net geen 22.000 nieuwe gevallen per dag. In de 
zes dagen erna zijn gemiddeld net iets meer dan 22.000 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. 
Daarmee zou het weekcijfer van dinsdag kunnen uitkomen op ongeveer 155.000. 

Het RIVM meldt dinsdag ook bij hoeveel mensen de coronaklachten zo erg waren dat ze in een 
ziekenhuis moesten worden opgenomen. Bij de cijfers van vorige week waren er 1833 
opnames, waarvan 289 op de intensive cares. Dit stijgt waarschijnlijk verder. Verder komt het 
RIVM met het aantal meldingen van sterfgevallen. Vorige week waren dit er 265, dat stijgt nu 
waarschijnlijk tot ongeveer 350. 

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich 
verspreidt, schommelt al meer dan een maand rond 1,2. Het landelijke risiconiveau blijft 
waarschijnlijk op het hoogste niveau: ernstig. Bron: AD, 30 november 2021.  
 
Winkeliers hebben in oktober 6,6 procent meer omzet behaald dan een 
jaar eerder 
 
Winkeliers hebben in oktober 6,6 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Dat kwam 
vooral doordat winkels in de non-foodsector meer verkochten, maakte het Centraal Bureau 
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voor de Statistiek (CBS) bekend. Bij supermarkten en andere zaken die vooral 
voedingsmiddelen verkopen, kromp de omzet juist. Webwinkels groeiden nog wel, maar veel 
minder hard dan voorheen. 
 
Bij non-foodwinkels steeg de omzet vorige maand bijna dertien procent op jaarbasis. Volgens 
het statistiekbureau verkochten vooral kleding- en schoenenwinkels fors meer. Ook doe-het-
zelfzaken en verkopers van nieuwe vloeren en keukens groeiden hard. Bij winkels in 
voedingsmiddelen zakten de inkomsten juist met bijna twee procent. 
 
Vorig jaar was de invloed van lockdowns op het koopgedrag nog groot. Doordat mensen vooral 
thuis moesten blijven kochten ze veel meer online en trokken de verkopen van elektronica 
zoals computerschermen aan. Bron: AD, 30 november 2021.  
 
Treedt Nederland kordaat genoeg op tegen verspreiding coronavirus? 
Controle op quarantaineplicht zorgt voor probleem bij gemeenten 
 
De verwarring over het testen van vliegtuigpassagiers uit Zuid-Afrika en de ontsnapping uit 
een quarantainehotel van een Spaans-Portugees echtpaar na besmetting met de 
omicronvariant, roepen de vraag op of Nederland wel kordaat genoeg optreedt tegen verdere 
verspreiding van het virus. In het geval van quarantaine wordt een sterk beroep gedaan op de 
zelfdiscipline; je moet aan nogal wat regels voldoen. De controle op de plicht zorgt voor een 
probleem bij gemeenten. „Dit gaat ten koste van andere handhaving’, aldus de VNG. Bron: De 
Limburger, 30 november 2021.  
 
Ambulancepersoneel: ‘Kunnen niet meer garanderen dat we op tijd zijn’ 
 
Ziekenhuizen die de deur dichthouden, leuren met patiënten, veel ritten achter elkaar zonder 
onderbreking en dan óók nog hoogoplopende discussies met patiënten en hun familie. De 
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid loopt op zijn wenkbrauwen: ‘We kunnen momenteel niet 
garanderen dat we er altijd binnen een kwartier zijn.’  
 
De zorg staat onder hoogspanning. Ziekenhuizen lopen voller dan vol. Huisartsen en 
thuiszorgmedewerkers trekken aan de bel. En ondertussen kunnen de ambulances soms 
nauwelijks een kant op met hun patiënten. ‘Er wordt veel van het personeel gevraagd. 
Ziekenhuizen die de deur dichthouden, de tijd die daarmee verloren gaat, veel ritten achter 
elkaar zonder onderbreking, discussies die soms hoog oplopen met patiënten en familie 
wanneer bijvoorbeeld het onderwerp vaccinatie ter sprake komt. Het is niet makkelijk werken. 
En we kunnen momenteel niet garanderen dat we er altijd binnen een kwartier zijn, ook dat 
geeft stress’, zegt Tom de Kock namens de ambulancedienst in de regio.   
 
Patiënten die er het slechtst aan toe zijn, helpen we altijd eerst, aldus Tom de Kock , 
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. 
 
Wanneer de ambulancedienst een melding krijgt, wordt de ambulance in principe geacht er 
binnen een kwartier te zijn. Daarna brengt hij de patiënt normaliter naar een van de twee 
ziekenhuizen in de regio: het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het 
Beatrixziekenhuis in Gorinchem. ‘Het komt nu door corona met enige regelmaat voor dat de 
spoedeisende hulp daar even sluit, omdat ze het niet meer gebolwerkt krijgen. Dan moeten 
we patiënten dus verder weg brengen’, zegt De Kock.  
 
Dan wordt uitgeweken naar het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. ‘Of naar het Maasstad 
Ziekenhuis of een ander ziekenhuis in die stad. Maar het komt echt regelmatig voor dat we 
verder weg moeten.’   
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Een coronapatiënt wordt gedraaid op zijn buik in het Albert Schweitzer ziekenhuis in 
Dordrecht. © Jeffrey Groeneweg  

Door alle coronadrukte en de tijd die een ambulance bezig is met het verplaatsen van 
patiënten is het soms lastig om de aanrijtijd van vijftien minuten na een melding te halen. 
Oftewel: het kan zomaar zijn dat ze te laat zijn bij een zieke patiënt die dringend en snel hulp 
nodig heeft. ‘Voor zover ons nu bekend, hebben zich nog geen ernstige calamiteiten 
voorgedaan. Patiënten die er het slechtst aan toe zijn, helpen we altijd eerst. Maar het is 
logisch dat iets minder urgente patiënten ook geen baat hebben bij uitstel en vertraging. Alleen 
kun je achteraf moeilijk vaststellen wat het gevolg daarvan precies is.’  

In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht was het maandag alweer zo druk, dat de 
spoedeisende hulp voor zeker een uur de deuren sloot voor nieuwe coronapatiënten. In totaal 
liggen er nu zo’n veertig mensen met Covid-klachten in dat ziekenhuis. Die aanhoudende en 
nog steeds toenemende drukte maakt dat het ASz zich genoodzaakt ziet wederom extra niet-
spoedeisende operaties uit te stellen. ‘De tijdelijke sluiting van de shortstay-afdeling in 
Zwijndrecht blijft dan ook in elk geval nóg een week van kracht, dus ook volgende week’, aldus 
woordvoerder Frank van den Elsen.  

Hopelijk kunnen we in december beginnen met de inzet van vierdejaarsstudenten algemene 
verpleegkunde, aldus Frank van den Elsen, Albert Schweitzer ziekenhuis, woordvoerder. 

Wat hierbij niet meehelpt, is dat het ziekteverzuim onder het personeel relatief hoog is. ‘Op 
dit moment zijn zestig medewerkers absent omdat ze echt ziek zijn door corona. Echt ziek, 
dus niet alleen bewezen positief. Dat zijn er nog meer, maar die kunnen soms thuis 
doorwerken. Van die zestig zijn er 32 verpleegkundige.’  

Verpleegkundigen die momenteel hard nodig zijn in de overstromende ziekenhuizen. ‘Het 
betekent al met al dat er minder verpleegkundigen per bed beschikbaar zijn. Hopelijk kunnen 
we in december beginnen met de inzet van vierdejaarsstudenten algemene verpleegkunde, om 
het tekort door ziekte te bestrijden. Daar maken we nu afspraken over met de scholen.’ Bron: 
AD, 29 november 2021.  
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Wijkverplegers ongerust omdat cliënten coronaregels steeds minder 
naleven 

De werkdruk neemt fors toe bij de wijkverpleging. Eén van de oorzaken is dat mensen die 
thuiszorg ontvangen zich steeds minder goed aan de coronamaatregelen houden. 
Zorgorganisatie Rivas onderneemt nu actie.  

Thuiszorgmedewerkers van Rivas stuiten namelijk steeds vaker op mensen die geen afstand 
houden of te veel mensen in de woonkamer hebben zitten. Reden voor de zorgorganisatie - 
actief in de Drechtsteden, Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden - om alle cliënten een 
brief te sturen met het nadrukkelijke verzoek de regels in acht te nemen.  

‘In het hele land zie je dat mensen het lastiger vinden om zich aan de geldende maatregelen 
te houden. In de wijkverpleging komt dat dus ook terug’, zegt Saskia van Beek van Rivas. 
‘Mensen zijn coronamoe, zijn de regels zat. Terwijl het in ieders belang is dat er op een veilige 
manier zorg kan worden verleend.’  

De thuiszorgmedewerkers gaan, als zij constateren dat er niet aan de maatregelen wordt 
voldaan, het gesprek daarover aan. ‘Wij drukken hen op het hart om er écht op te staan dat 
mantelzorgers voldoende afstand houden. Of benadrukken dat de visite écht uit de 
woonkamer gaan’, zegt Van Beek.  

Zij benadrukt dat het op veel plekken gewoon goed gaat, maar wanneer dit niet zo is, dit wel 
veel tijd kan kosten. En tijd is nu juist iets wat de zorgverleners niet hebben. ‘Ook in de 
wijkverpleging is de druk enorm hoog’, zegt ze. ‘Onze medewerkers kunnen dit er eigenlijk niet 
bij hebben.’  

Die hoge werkdruk komt ook mede door de coronazorg, waar ook de thuiszorg mee te maken 
heeft. En net als op andere zorglocaties, is ook in de thuiszorg sprake van veel zieke 
medewerkers. ‘Mensen kiezen voor de zorg omdat ze anderen willen helpen en dat betekent 
dat, waar mogelijk, een zieke medewerker altijd zal worden vervangen. Ook als dat betekent 
dat de werkdruk voor diegene die invalt, nóg hoger wordt.’   

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem - ook onderdeel van Rivas – is inmiddels een speciale 
corona-afdeling opgericht. Daar liggen patiënten die besmet zijn met Covid-19 gezamenlijk in 
quarantaine en worden zij gezamenlijk verpleegd en behandeld. Dat maakt de zorg efficiënter, 
onder meer omdat medewerkers zich niet constant om hoeven te kleden.  

‘In de thuiszorg gaat dat natuurlijk niet’, zegt Van Beek. ‘Daar komen we steeds opnieuw bij 
mensen thuis en de medewerkers zijn er veel tijd kwijt aan eventueel omkleden. De tijd van 
de medewerkers is dan te kostbaar om ook nog de voorzorgsmaatregelen en regels te 
bespreken die corona buiten de deur houden.’ 

In een brief die aan alle cliënten wordt verstuurd, wordt daarom nog eens uitgelegd welke 
maatregelen er precies zijn en waar die voor dienen. Ook wordt verteld wat mensen moeten 
doen als zij zelf met iemand met corona in aanraking zijn gekomen, of in quarantaine zitten 
maar toch zorg nodig hebben. Verder wordt uitgelegd hoe de thuiszorg in deze pandemie haar 
werk doet. Van Beek: ‘Sommige cliënten hebben misschien geen beeld van de hoge werkdruk 
waar ook de wijkverplegingsmedewerkers onder werken. Hopelijk kunnen we dat op deze 
manier verduidelijken.’ 

Verder wordt er in de brief uitgelegd waarom de zorg soms anders wordt verleend, dan mensen 
gewend zijn. ‘Het kan voorkomen dat mensen niet de persoon aan de deur krijgen die zij 
gewend zijn. Bijvoorbeeld door ziekte, of omdat we die medewerker elders hebben moeten 
inplannen om de roosters goed rond te kunnen krijgen. We hopen op ieders begrip hiervoor.’ 
Bron: AD, 29 november 2021.   
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Fajah Lourens voor de vierde keer corona: 'Eenzaamheid kwam om de 
hoek'  

Hoewel Fajah Lourens (40) tegen het coronabeleid is, ontkent de fitnessgoeroe niet dat ze corona 
heeft gehad. Sterker nog, Fajah zou inmiddels al vier keer genezen zijn. In haar laatste Instagram-
post deelt ze hoe ze haar vierde quarantaine heeft doorgebracht: 'Het aspect eenzaamheid kwam 
ook nog even flink om de hoek kijken.' 

'Het was zeker 8 jaar geleden toen ik voor het laatst de griep goed te pakken had. Ik was vergeten 
hoe het voelde', schrijft ze onder haar laatste foto. Hoewel de corona-symptomen heel zwaar 
kunnen vallen, leek Fajah eerder moeite te hebben met de sociale kwestie: 'Omdat het nu corona 
heet, kwam het aspect eenzaamheid ook nog even flink om de hoek kijken.'    

Fajah staat graag vooraan een coronaprotest en deelt regelmatig haar ongezouten mening met haar 
volgers wat betreft het coronabeleid. Ook was ze nog niet zo lang geleden te gast bij de 'talkshow' 
van Thierry Baudet, waar de twee uitvoerig de ernst van de pandemie nuanceerden. Waar Thierry 
echter het virus volledig ontkent, doet Fajah wel wat water bij de wijn. De fitnessprinses gaf 
namelijk eerder dit jaar aan drie keer corona te hebben gehad. 'De laatste keer was best vervelend 
met ademhalen, maar de overige twee keer was ik   

Gelukkig kan Fajah weer onder de mensen komen, want de fitnessqueen voelt zich stukken beter 
en deelt dit met haar volgers: 'Vanmorgen werd ik wakker na een mooie droom en voel ik dat ik de 
wereld weer aankan. Ik focus me op al het mooie wat de wereld ons te geven heeft en ben dankbaar 
dat ik het heb overleefd.' alleen moe', schreef ze toen.  

Fajah heeft eerder aan ons laten weten dat ze een testbeleid niet ziet zitten. De fitnessgoeroe noemt 
het schijnveiligheid. Of ze zich nu wel überhaupt zou hebben getest op corona is dus niet helemaal 
duidelijk. Bron: RTL Boulevard, 29 november 2021.  

Gezin uit Doezum samen in quarantaine 

Het begint met een uitbraak in de klas van zoon Jesse (11) en leidt tot een uitbraak in huize 
Rubingh uit Doezum. Op dinsdag 16 november gaat het gezin in quarantaine. 'Toen Jesse's 
test positief was, stond de wereld wel even op zijn kop: Oh jee, corona hier!' 

De familie Rubingh is een van de honderden Groningse gezinnen in quarantaine, vaak nadat 
via een van de kinderen corona het huis is binnengekomen. Met name in de leeftijdsgroep 10-
14 jaar is het aantal besmettingen hoog. Zo ging het ook in Doezum. 

Moeder Femke Rubingh 'Jesse was maandag nog wel naar school geweest, maar 's avonds 
werd hij ziek: koorts, hoofdpijn, keelpijn, verkouden, misselijk. We hebben een zelftest gedaan 
en die was positief. Toen begon de quarantaine.' Zo staat de wereld niet alleen op z'n kop, 
maar ook plotseling stil. 'Het is bizar dat het ineens toch in je huis is. ' 

De eerste dagen zijn best spannend, vindt Femke. 'Het bracht onzekerheid, mijn moeder van 
zeventig plus had bijvoorbeeld nog opgepast. Mijn man heeft astma, hoe gaat hij erdoorheen? 
Er waren vraagtekens: wat zijn nou de regels voor ons? We zijn gevaccineerd en die regels 
veranderden steeds.' 

Vanwege drukte bij de GGD weten ze pas op vrijdag officieel dat Jesse corona heeft. Het gezin 
is dan al in quarantaine, op moeder Femke na. Ze is kinderverpleegkundige en het beleid van 
het Martini Ziekenhuis is doorwerken, met elke dag een test op het werk, met bescherming 
aan, op afstand en alert zijn op klachten. 

'Het was wel spannend. Je bent nog meer bedacht op afstand en nog voorzichtiger dan je 
anders doet. Elke keer weer een test gaf ook onrust met zich mee.' 
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Bankhangen in huize Rubingh© Eigen foto 
 

Uiteindelijk blijkt niemand in het gezin de dans te ontspringen. Dochter Fenne (7) en zoon 
Jurre (9) krijgen zaterdag verkoudheidsklachten en testen positief. Man Patrick volgt in de 
week erna met aardig wat klachten en een positieve test. Femke merkt al die tijd nog niks, 
maar test dinsdag op haar werk toch positief. 

'Toen was het toch: Oh jee, dus ik heb nu corona. Op woensdag begonnen de klachten ook: 
grieperig en sinds gisteren ook geen reuk en smaak meer. Dat is echt heel raar. Ik had pittig 
eten gekookt en vroeg aan de rest: is het wel pittig, want ik ruik niks!' 

Dat ze alle vijf getroffen zijn, is op zich niet verwonderlijk. 'We hebben Jesse niet apart gezet, 
dat ging ons te ver. Helemaal als hij niet lekker is, dan wordt zo het zo kil. Dan maar met z'n 
allen erdoorheen.' 

 
 
De kinderen maken schoolwerk© Eigen foto 
 
Jesse, Jurre en Fenne moeten weer 'thuis naar school', dat gaat eigenlijk prima. Jesse: 'Het 
kan wel. Het is leuker op school natuurlijk, maar hier is het wel lekker rustig.' Na het 
schoolwerk sorteren de kinderen de lego, doen talloze spelletjes en werken aan hun 
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sinterklaassurprises. Ruzie hebben ze eigenlijk nauwelijks. 'Wel verveling soms en ze botsen 
weleens, maar ze zijn niet opstandig.'  
 

 
 
Fenne maakt een cake© Eigen foto 
 

Fenne bakt in het weekend helemaal zelf een cake. Ze vindt de quarantaine 'heel irritant. Je 
moet thuiswerken, je mag niet spelen, je mag niet naar je familie toe en je moet thuisblijven. 
Het enige wat leuk is: je kan lekker buitenspelen en crossen. We hebben een wandeling 
gemaakt en we hebben leuke en lieve huisdieren waar je mee kan spelen en stoeien en op de 
trampoline springen en tv kijken.' 

Officieel mag het gezin de eigen tuin niet uit, maar een wandeling over omliggende 
landweggetjes is wel elke dag vaste prik, vertelt moeder Femke. 'Je komt hier niemand tegen. 
We hebben het met ons boeren nuchtere verstand bekeken: wie kan ik hier besmetten?' De 
kinderen crossen buiten met hun fietsen, 'om energie kwijt te raken'. 

 
 
Toch even naar buiten © Eigen foto 
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Inmiddels is het gezin bijna twee weken verder. Jesse mag eigenlijk al eerder uit quarantaine, 
maar zijn hele klas zit inmiddels thuis. Maandag is het wel zover: hij en zusje Fenne zijn weer 
naar school. 'Jesse vindt het een beetje dubbel, zei hij vanmorgen. Hij had heel veel zin, maar 
het is toch ook de afsluiting van een intense periode met elkaar,' vertelt moeder Femke. 

Femke en haar man Patrick moeten sowieso nog tot woensdag thuisblijven en nog langer als 
ze dan nog klachten hebben. Ze zijn nu alleen met Jurre thuis. Hij kan niet naar school, 
omdat de gehele groep zes thuis zit. 'Het is stil nu. Jurre is alweer klaar met school. Nu gaan 
we maar foto's inplakken of andere klusjes verzinnen.' 

Al met al valt het Femke niks tegen, hoe het gezin de tijd doorkomt. 'We maken er beste van.' 

 
 
Eindeloos veel spelletjes doen© Eigen foto  
 
Als iemand in het gezin positief test op corona gaat hij in isolatie: hij blijft binnen en uit de 
buurt van huisgenoten. De rest van het gezin gaat in quarantaine: ook zij blijven binnen. Vijf 
dagen na het laatste contact met de besmette huisgenoot kunnen gezinsleden zich laten 
testen. Bij een negatieve test mogen ze weer naar buiten. Wie zich niet wil laten testen, moet 
tien dagen binnen blijven. De quarantaine-eisen gelden zowel voor gevaccineerden als niet-
gevaccineerden. Voor niet-gevaccineerden geldt daarbij dat ze zich op dag één ook al moeten 
laten testen, zodat de GGD nieuwe infecties sneller kan opsporen. 

Degene met corona blijft minimaal zeven dagen thuis. Als de klachten minstens 24 weg zijn, 
mag hij naar buiten. Als de klachten aanhouden moet hij wachten totdat hij wel een etmaal 
klachtenvrij is. 

Doordat corona een incubatietijd tot veertien dagen heeft, kan het voorkomen dat een 
gezinslid pas positief test als zijn quarantainetijd al is afgelopen. Op dat moment moet hij 
weer binnenblijven en in isolatie. Het gezinslid van wie hij het kreeg, hoeft niet opnieuw binnen 
te blijven. Omdat hij net een coronabesmetting heeft doorgemaakt, wordt hij geacht voldoende 
antistoffen en dus bescherming te hebben. Deze bescherming geldt acht weken lang. Bron: 
RTV Noord, 29 november 2021. 

Hersteld van corona? Dan is je QR-code nu een jaar geldig 
 
Een herstelbewijs van corona is vanaf nu geen 180, maar 365 dagen geldig in Nederland. Dat 
betekent dus langer een geldige QR-code als je naar de horeca, de bioscoop of naar een andere 
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plek gaat waar een QR-code nodig is. Waarom is dat? En werkt de code dan ook in buitenland? 
4 vragen en antwoorden. 

1. Waarom wordt het herstelbewijs verlengd? 

Het herstelbewijs wordt verlengd op basis van een advies van het OMT begin oktober. In dat 
advies staat dat antistoffen tegen het coronavirus een jaar na infectie bij 90 procent van de 
mensen nog altijd aanwezig zijn. Ook bij een mild verlopen infectie werden antistoffen 
gevonden. ‘Hetgeen bescherming tegen ernstige ziekte suggereert’, schreef het OMT. 

Het herstelbewijs wordt dus verlengd omdat een eerdere infectie langer dan een half jaar 
beschermt tegen het virus. Uit een grote Deense studie bleek dat het beschermende effect ten 
minste 7 maanden was. Dat zou ook langer kunnen zijn, maar de studie liep niet langer dan 
dat. Een aantekening daarbij: het onderzoek werd uitgevoerd in een periode voor de opkomst 
van varianten. 

Het OMT stelt ook dat de verlenging van de termijn naar een jaar logisch is omdat mensen die 
beschermd zijn door vaccinatie voor onbepaalde tijd een geldige QR-code krijgen.  

2. Is het herstelbewijs ook in het buitenland een jaar geldig? 

In het buitenland is het herstelbewijs niet een jaar, maar 180 dagen geldig. ‘Het advies is niet 
in lijn met huidig Europees beleid’, schreef het OMT begin oktober. Het leidt dus alleen in 
Nederland tot een geldige QR-code. 

Het herstelbewijs in Europa van 180 dagen is bovendien alleen geldig na een positieve PCR-
test. Een positieve antigeentest is niet voldoende, in Nederland levert dat wel een geldige QR-
code op. 

3. Wat als je nu al een herstelbewijs hebt voor een halfjaar? 

Mensen die nu al een herstelbewijs hebben kunnen de CoronaCheck-App verlengen. Die app 
haalt de positieve testuitslagen uit het systeem van de GGD en van andere aanbieders. Je 
moet dus wel even opnieuw een bewijs uit de app halen. 

4. Hoeveel kans heb je eigenlijk om opnieuw besmet te raken? 

Er raken na verloop van tijd steeds meer mensen voor een tweede keer besmet, maar toch is 
dat slechts een klein deel van alle positieve testen. Het percentage herbesmettingen van alle 
positieve tests is zo'n 1 tot 2 procent, schrijft het RIVM op de website. ‘Mensen die opnieuw 
besmet raken, lijken over het algemeen minder ernstig ziek te worden.’ Bron: RTL Nieuws, 29 
november 2021. 

Uitbraak corona verstandelijk gehandicaptenopvang De Harteheem 

Verstandelijk gehandicaptenopvang De Harteheem heeft corona-uitbraak ’onder controle’: 
aantal besmettingen bij Heemskerkse vestiging regionale zorginstelling flink teruggelopen  
 
Verstandelijk gehandicaptenzorginstelling De Harteheem in Heemskerk heeft de corona-
uitbraak die daar eerder deze maand voor schrik zorgde inmiddels onder controle. Dat stelt 
een woordvoerder van de overkoepelende Hartekamp Groep. Bron: Haarlems Dagblad, 29 
november 2021. 
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Toerismesector voelt pandemie ook in 2021: corona kost bijna 2 biljoen 
euro 

Ook afgelopen jaar konden we door het coronavirus een stuk minder op vakantie. Dat kost de 
toerismesector een flinke duit: wereldwijd maar liefst 1,77 biljoen euro. 

Het bedrag met inkomsten die de sector is misgelopen, is vergelijkbaar met vorig jaar. In 2020 
liep de sector zo’n 2 biljoen dollar mis, zegt de toerismeorganisatie van de Verenigde Naties 
UNWTO. 

Het toerisme wereldwijd herstelt volgens UNWTO langzaam en is fragiel. Met een flinke stijging 
van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen lijkt het er ook niet op dat de 
sector snel gaat herstellen. Zeker nu ook nog de nieuwe Omicron-variant is opgedoken. 
Daarvan is nog niet bekend hoeveel schade die gaat opleveren. 

Voor wie hoopte er in 2022 lekker veel op uit te kunnen, is er helaas slecht nieuws. De 
vooruitzichten voor 2022 lijken weinig hoopvol, zegt de organisatie. De vraag van UNWTO-
topman Zurab Pololikashvili aan landen is om samen te werken en de protocollen en 
maatregelen op elkaar af te stemmen. Volgens hem zijn toeristen nu vaak in de war en weten 
ze niet hoe ze moeten reizen. 

Afgelopen zomerseizoen hebben we als Europeanen wel aardig wat tripjes afgelegd. Toch 
verschilt het tempo van het herstel van de toerismesector sterk met andere delen van de 
wereld. Dat komt door verschillende inreisbeperkingen, vaccinatiegraden en het vertrouwen 
van reizigers, zegt UNWTO. 

Op het moment houden volgens de VN-organisatie nog 46 landen, goed voor 21 procent van 
alle bestemmingen wereldwijd, hun grenzen volledig gesloten voor toeristen. Nog eens 55 
landen houden hun grenzen deels dicht voor buitenlandse bezoekers. 

Slechts vier landen in de wereld hebben werkelijk alle aan het coronavirus gerelateerde 
beperkingen opgeheven: Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek en Mexico. 

Mocht je in de komende weken toch besluiten weg te gaan, check dan goed naar de 
inreisbeperkingen per land. Controleer altijd of je volgens de lokale autoriteiten welkom bent, 
of je in quarantaine moet en wat je moet doen voor je het land in kwestie in mag. Controleer 
ook of je reisverzekering eventuele extra kosten dekt. Bron: Metro, 29 november 2021.  

Corona treft verpleeghuizen Noorden weer bijna even hard als vorige 
winter  

Sterftecijfers lopen op, besmettingen in bijna de helft van alle verpleeghuizen. 

Verpleeghuizen in Groningen en Drenthe kampen weer met bijna evenveel corona-uitbraken 
als tijdens de golf van afgelopen winter. 

‘Het is een enorme tegenvaller. We zitten allemaal volop in de besmettingen en corona 
overheerst weer alles’, zegt bestuursvoorzitter Nienke Ybema van Zonnehuisgroep Noord. 
Ouderen die gevaccineerd zijn worden wel iets minder ziek dan vorige winter en het aantal 
sterfgevallen ligt lager. Toch neemt ook het aantal overlijdens toe. Bron: Dagblad van het 
Noorden, 29 november 2021.  
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Defensie stuurde vorige winter zeventien militairen naar verpleeghuis Veldspaat in Groningen. 
Foto: archief DvhN/Jeroen Kelderman  

Corona in Zeeland: 660 nieuwe besmettingen 

De afgelopen 24 uur zijn in Zeeland 660 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er negen meer dan gisteren. 
De meeste nieuwe besmettingen (90) komen uit de gemeente Middelburg. Daarna volgen Hulst 
met 87 en Terneuzen met 75 nieuwe positieve tests. 

Afgelopen etmaal zijn twee nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het gaat om inwoners van de 
gemeente Hulst en Schouwen-Duiveland. Bij het RIVM zijn geen nieuwe overlijdens 
geregistreerd. Bron: Omroep Zeeland, 28 november 2021. 

Afvalverwerker Avri zucht onder corona  

Afvalverwerkingsbedrijf Avri heeft zo veel met corona besmette medewerkers, dat het tot en 
met dinsdag de milieustraat in Culemborg sluit. Ook worden gft-containers tijdelijk nog maar 
een keer in de vier weken geleegd.   
 
Normaal gesproken worden de groene gft-containers om de twee weken opgehaald, maar nu 
dus nog maar eens per vier weken. Er zijn nu zo veel medewerkers ziekgemeld, dat het niet 
meer lukt de planning uit te voeren zoals het hoort.  
 
Leo van Ewijk van Avri: ‘Als je puur over corona praat dan moet je denken aan een tiental 
gevallen, elke dag komen er weer bij of gaan er af. Maar het is wel heel lastig voor ons om een 
goede dienstverlening te blijven uitvoeren met zoveel zieken. Vrijdag stond de teller op 29 
zieken. Dat is corona, corona gerelateerd, en dus mensen in quarantaine. Of andere klachten, 
want griep hebben we ook nog, of iemand die last van zijn rug heeft.’   
 
De mensen die mogelijk besmet zijn met corona, zijn gisteren getest, of worden dat vandaag. 
Avri weet dan of de milieustraat in Culemborg woensdag weer open kan.   
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@ Omroep Gelderland  
 
Volgens Van Ewijk knelt het nu in de dienstverlening: ‘Maar wij zullen altijd afschalen in 
andere werkzaamheden om de meest essentiële taken uit te blijven voeren.’ Te denken valt 
dan onder meer aan inzameling, gladheidsbestrijding en calamiteitendienst.  
 
De regeling rond het ophalen van de containers geldt voor alle gemeenten waar Avri afval 
ophaalt. Omdat niet duidelijk is wanneer er weer voldoende medewerkers zijn, duurt de regel 
tot 28 januari 2022. Volgens Avri is het aanbod van gft-afval in de winter lager, waardoor dit 
voor de meeste huishoudens geen probleem zou moeten geven. 

De milieustraten  in Tiel, Geldermalsen en Zaltbommel zijn wel open. Bron: Omroep 
Gelderland, 29 november 2021.  

Verdubbeling patiënten bij fysiotherapeut door klachten na 
coronabesmetting 
 
Meer dan 157.000 mensen hebben sinds de uitbraak van de coronapandemie 
een fysiotherapeut in de arm genomen, omdat ze met langdurige klachten na een besmetting 
kampen. Het aantal patiënten is sinds mei weer bijna verdubbeld. 
 
Omgerekend gaat het om 6,3 procent van het aantal mensen dat in Nederland positief is 
getest. Van alle patiënten is nu nog 46 procent onder behandeling, zo blijkt uit de database 
van de KNGF, de beroepsvereniging van fysiotherapeuten. Ongeveer twee derde is tussen de 
40 en 70 jaar oud. ‘De pandemie schrijdt voort. We zien dat veel patiënten na een besmetting 
fysiotherapie nodig hebben,’ reageert Guus Meerhoff, manager kwaliteitsbeleid bij de KNGF. 
 
Gemiddeld komen de patiënten voor twintig behandelingen en hebben ze daar 119 dagen voor 
nodig. Maar er zit ook een uitschieter van 117 behandelingen tussen en de langste 
behandeltermijn is zelfs 596 dagen. Tegelijkertijd merken fysiotherapeuten dat een deel na 
een paar behandelingen al opknapt. Meerhoff: ‘We zien bijvoorbeeld ook mensen met de 
longaandoening copd die na een besmetting echt een stapje terug hebben gedaan. Met een 
beetje hulp knappen ze soms snel op.’ 
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Dat veel mensen langdurig klachten overhouden, weet C-support, een organisatie die deze 
groep ondersteunt, als geen ander. Maar dat er inmiddels zoveel ex-coronapatiënten bij de 
fysiotherapeuten hebben aangeklopt, wekt verbazing. De teller tot en met mei stond nog op 
86.000. Bij C-support klopten intussen ongeveer 9000 mensen aan voor hulp. Bron: Het 
Parool, 30 november 2021.  
 
Volleybalbond stelt veel competitieduels uit om maatregelen 
 
Volleybalbond Nevobo heeft veel van de in 2021 nog resterende competitieduels uitgesteld 
vanwege de coronamaatregelen. Dat geldt voor de Topdivisie en alles wat daaronder speelt. 
Wedstrijden in de Eredivisie gaan wel door, zij het zonder publiek.  
 
Dit geldt voor zowel de senioren- en de jeugdcompetities als de wedstrijden uit het regionale 
bekertoernooi. Ook de achtste finales van het nationale bekertoernooi gaan aankomend 
weekend niet door. Het kabinet besloot vorige week dat er na 17.00 uur niet meer gespeeld of 
getraind mag worden. Alleen de topsport vormt daarop als enige een uitzondering. Bron: Het 
Parool, 29 november 2021. 

Kabinet komt met maatregelen tegen werkdruk kinderopvang 

Het kabinet neemt maatregelen om de werkdruk in de kinderopvang tegen te gaan. 
Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) schrijft in een brief aan de 
Tweede Kamer dat medewerkers in opleiding makkelijker ingezet kunnen worden en dat de 
inspectie coulanter omgaat met bepaalde regels. 

Per 1 januari mogen medewerkers in opleiding samen met een volleerde werknemer op een 
groep werken. Tot dusver mocht slechts een op de drie medewerkers in opleiding zijn. De 
aanpassing van deze regel geldt voor een half jaar. 

Bovendien wil Wiersma dat toezichthouders meer rekening houden met verzachtende 
omstandigheden of overmacht als een kinderopvang bepaalde eisen niet kan naleven vanwege 
personeelstekort.  

Zo mogen opvangen bijvoorbeeld langer dan drie uur minder medewerkers inzetten dan 
voorgeschreven. Ook kan makkelijker worden afgeweken van het zogeheten 
'vastegezichtencriterium', wat inhoudt dat er altijd minstens één bekend gezicht per kind 
werkt. Bron: Het Parool, 29 november 2021.  

Extra geld terug voor bijna 290.000 ouders met kinderopvang 

Het kabinet gaat bijna 290.000 ouders enkele tientallen tot soms zelfs honderden euro’s extra 
teruggeven. Deze ouders hebben een te lage tegemoetkoming ontvangen voor de tijdelijke 
sluiting van de kinderopvang tijdens de lockdown.  

Bij twee gedwongen lockdownperiodes van de kinderopvang kregen ouders het verzoek om 
hun eigen bijdrage voor de opvang door te betalen. Daardoor hielden zij een plek voor hun 
kinderen en had de sector genoeg geld om noodopvang te bieden aan ouders met cruciale 
beroepen en kwetsbare kinderen.  

Al binnen enkele maanden ontvingen deze ouders automatisch een tegemoetkoming van het 
kabinet. Nu blijkt echter dat circa 30 procent van de ongeveer 670.000 betrokken ouders tot 
en met 100 euro te weinig heeft gekregen en zo’n 13 procent zelfs meer dan 100 euro.  

Dat vindt het kabinet onwenselijk, schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Wiersma (Sociale 
Zaken) aan de Tweede Kamer.  Over de precieze uitwerking, komt binnenkort meer 
helderheid. Bron: Het Parool, 29 november 2021.   
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Amsterdam verwacht meer armoede door coronacrisis 

De coronacrisis zorgt voor meer armoede in Amsterdam. De gemeente verwacht dat het aantal 
minimahuishoudens vorig jaar is gestegen van 66.684 naar bijna 74.000 huishoudens. 

'Steeds meer Amsterdammers bevinden zich als gevolg van de coronacrisis in een financieel 
kwetsbare positie,' schrijft verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman aan de 
gemeenteraad.  

'Hoewel we inmiddels tekenen zien dat de Amsterdamse economie zich herstelt en velen weer 
perspectief biedt op inkomensverbetering, zijn er ook Amsterdammers die blijvend hard zijn 
getroffen door de crisis. Ook zijn de Amsterdammers die voor de crisis al in armoede leefden 
extra kwetsbaar.' Bron: Het Parool, 29 november 2021. 

Lareb: 231 meldingen van hartontstekingen na coronavaccins 

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 231 meldingen ontvangen van ontsteking van de 
hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) na coronavaccinatie. Bijna de helft van 
deze patiënten werd opgenomen in het ziekenhuis. Een groot deel was echter weer hersteld 
op het moment van melden bij Lareb.  

De meeste meldingen betroffen jonge mannen. Van het totale aantal meldingen gaat het in 
166 van de gevallen om pericarditis en 65 keer om myocarditis.  

Het betreft 156 meldingen na vaccinatie met Pfizer/BioNTech en 38 meldingen na inenting 
met het Modernavaccin. Daarnaast kregen 21 mensen pericarditis of myocarditis nadat ze 
waren geprikt met AstraZeneca en 15 na het Janssenvaccin. Bij één patiënt was het vaccin 
onbekend. Het ging ongeveer even vaak om de eerste als de tweede prik. 

Volgens het Bijwerkingencentrum is er één man overleden aan hartproblemen na myocarditis 
en één man aan problemen met het hart na pericarditis. Beiden kregen het Pfizer/BioNTech-
vaccin en waren rond de 40 jaar. Daarnaast zijn één man van 50 en één vrouw van 55 
overleden waarbij myocarditis werd gemeld. Zij kregen het vaccin van Janssen. Lareb wijst er 
echter op dat een ontsteking van de hartspier geen bekende bijwerking is van dit vaccin.  

‘Pericarditis en myocarditis zijn bekende zeldzame bijwerkingen van het vaccin van 
Pfizer/BioNTech en Moderna, maar niet van de vaccins van AstraZeneca en Janssen’, aldus 
de organisatie die de bijwerkingen registreert. Lareb adviseert meer onderzoek hiernaar. 

Het centrum wijst er ook op dat het vaccin niet altijd de oorzaak is van een ontsteking van de 
hartspier of het hartzakje na een coronaprik. ‘Het kan ook een andere oorzaak hebben, zoals 
een (corona)infectie of immuunziekte.’ De organisatie wijst er ook op dat er in totaal 
ongeveer 24 miljoen vaccins zijn gegeven. Bron: Het Parool, 29 november 2021. 

President met corona benoemt premier vanuit glazen kubus 

Wat doe je als je een president met corona bent maar toch een premier wil aanstellen? Dan 
ga je gewoon in een glazen kubus zitten. De Tsjechische president Zeman deed het. 

De Tsjechische president testte eerder deze week positief op corona. Hij was flink ziek en zijn 
gezondheid is nog steeds kwetsbaar. Maarja, er was ook werk aan de winkel na de verkiezingen 
van vorige maand. Daarom benoemde het 77-jarige staatshoofd zijn nieuwe premier gisteren 
vanuit een glazen doos. De man die Zeman naar de kubus duwde in zijn rolstoel deed dat in 
een wit, beschermend pak. Alles om te voorkomen dat de ceremonie een superspread-event 
zou worden. 

Ook Tsjechië heeft te maken met een zware vierde corona-golf. In zijn eerste toespraak riep de 
kersverse premier Fiala de Tsjechen daarom op om zich te laten inenten. ‘We staan voor een 
moeilijke tijd vol uitdagingen. Ik wil dat er een regering komt van verandering voor de 
toekomst’, aldus Fiala. Bron: Kidsweek.nl, 29 november 2021.  
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Nieuwe Corona-testlocatie in Rehobothkerk 

 Vanaf dinsdag 30 november is de testlocatie aan de Maassluissedijk gesloten en is er een 
nieuwe testlocatie in de Rehobothkerk aan de Billitonlaan. Inwoners met klachten kunnen 
zich van maandag tot en met vrijdag gratis laten testen tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt 
gewoon binnenlopen, een afspraak maken hoeft niet. 

Wilt u wel een afspraak maken, dan kan dit via coronatest.  Neem een legitimatiebewijs mee 
als u zich laat testen. 

De testlocatie aan de Maassluissedijk bood onvoldoende ruimte aan de grote aantallen 
bezoekers.  Vanwege de sterke stijging van het aantal positieve coronatests de laatste weken 
en de toenemende druk op de zorg en de ziekenhuizen, moet de GGD daarom de testcapaciteit 
ophogen. De nieuwe locatie aan de Billitonlaan is geschikt hiervoor. Bron: Vlaardingen 24.nl, 
29 november 2021.  

Forse toename van ziekenhuisopnames in Zuid-Afrikaanse regio waar 
Omikron-variant circuleert 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Zuid-Afrika is de voorbije dagen sterk gestegen, en 
dat is duidelijk te wijten aan de Omikron-variant. De afgelopen dagen liepen de besmettingen 
in heel Zuid-Afrika op van enkele honderden per dag naar circa drieduizend per dag. Een 
groot deel van die besmettingen werd in de provincie Gauteng opgetekend, de regio waar de 
Omikron-variant vorige week voor het eerst opdook.  

Ook het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen stijgt, naar bijna 900 nieuwe covidpatiënten 
in het hele land. Daarvan kwamen er 580 uit Gauteng. 

Gauteng, de regio rond Johannesburg, is overigens de enige provincie in Zuid-Afrika waar de 
ziekenhuisopnames van covidpatiënten recent flink zijn opgelopen. In andere provincies is 
juist sprake van een daling of stabilisatie van de nieuwe opnames. Bron: De Morgen, 30 
november 2021.  
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Pfizer en Moderna kunnen vaccins in enkele maanden aanpassen aan 
Omikron-variant 

De Omikron-variant, die de voorzitter van Moderna een ‘Frankensteinmix’ van mutaties 
noemt, baart de hele wereld zorgen. Toch is het niet uitgesloten dat de huidige vaccins ook 
tegen deze variant nuttig kunnen zijn. Zo niet, kunnen zeker de mRNA-vaccins redelijk snel 
worden aangepast. Pfizer en Moderna spreken van een tijdspanne van enkele maanden. 

Er is erg snel gereageerd op de Omikron-variant, veel sneller dan bij andere varianten. De 
huidige vaccins worden nu al getest op hun werking tegen de Omikron-variant. Ten vroegste 
binnen twee weken worden daar resultaten van verwacht. ‘Uit deze data moet blijken of voor 
de nieuwe variant een aanpassing aan ons vaccin noodzakelijk is’, luidt het in een verklaring 
van BioNTech, dat samen met Pfizer een coronavaccin ontwikkelde.  

De werking van de vaccins tegen Omikron kan mogelijk wel worden verhoogd. Moderna, Pfizer-
BioNTech en Johnson & Johnson zijn al gestart met tests. Pfizer en Moderna maakten vaccins 
met de mRNA-technologie, die snelle aanpassingen toelaat. Pfizer zegt dat het het huidige 
vaccin binnen zes weken kan aanpassen en het binnen 100 dagen kan beginnen te leveren. 
Bij Moderna kunnen ze een update voorzien binnen twee maanden en kunnen er binnen 
ongeveer drie maanden al resultaten zijn van de klinische studies. 

Moderna en Pfizer willen ook testen of boosterprikken met hun vaccins het immuunsysteem 
voldoende kunnen wapenen tegen de Omikron-variant. Het is al gebleken dat die 
boosterprikken het aantal antilichamen tegen het coronavirus aanzienlijk verhogen. Het is 
dan de vraag of die antilichamen ook efficiënt zijn tegen de Omikron-variant. Bron: De Morgen, 
29 november 2021.  

De Croo waarschuwt: 'Feestdagen hangen af van ons gedrag' 

Hoe de feestdagen in België eruit zullen zien, hangt onder andere af van hoe we ons de 
komende weken gedragen. Dat zei eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) 
maandagochtend in ‘Matin Première’ op RTBF-radiozender La Première.  

‘Als we de komende weken erin slagen om onze contacten te verminderen, voorzichtig te zijn, 
afstand te behouden, meer te vaccineren en het aantal derde prikken te maximaliseren, dan 
zal dat ons helpen om de feestdagen anders te organiseren dan vorig jaar’, aldus de premier.  

Hij houdt wel een slag onder de arm: ‘Er zijn weinig zekerheden in een pandemie. De enige 
zekerheid die we hebben, is de impact van ons eigen gedrag. De feestdagen zullen afhangen 
van ons gedrag.’ De Croo wijst ook op een ‘enorm verschil’ ten opzichte van vorig jaar: de hoge 
vaccinatiegraad in ons land. Bron: De Morgen, 29 november 2021.  

Vrijwilligers mogen vanwege corona niet in vrachtauto: inwoners Ermelo 
moeten oud papier zelf inleveren 

In delen van de gemeente Ermelo wordt het oud papier op zaterdag 27 november niet 
opgehaald. De gemeente laat weten dat er door de coronaregels geen vrijwilligers ingezet 
kunnen worden.  

Het gaat om de wijk Oost in Ermelo, de bebouwde kom van Horst en de bebouwde kom en het 
buitengebied van Speuld. Voor de inzameling verhuurt afvalbedrijf Remondis normaal 
gesproken een voertuig met chauffeur aan de gemeente Ermelo, terwijl vrijwilligers van de 
stichting OPA het oud papier pakken en in de vrachtwagen deponeren. Vanwege de opnieuw 
ingevoerde anderhalvemeter-maatregel mogen er nu echter geen mensen bij de chauffeur in 
de cabine, zoals normaal wel gebeurt. In het buitengebied zijn de afstanden te groot en ligt de 
snelheid van de vrachtauto te hoog om achterop mee te kunnen rijden.  
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Inwoners van de gemeente Ermelo kunnen hun oud papier wel inleveren bij de container op 
het parkeerterrein bij zwembad Calluna aan de Herderlaan (08.30 tot 12.00 uur) en de 
milieustraat van Remondis aan de Tolweg (09.00 tot 12.00 uur).  

Ook in het voorjaar van 2020 werd het ophalen van het oud papier in Ermelo al tijdelijk 
gestaakt vanwege de coronauitbraak. Bron: De Stentor, 26 november 2021.  

Studenten met corona toch naar universiteit vanwege 
aanwezigheidsplicht 

Studenten van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam zijn met een coronabesmetting naar 
college gegaan. Dat meldt Het Parool. De studenten vreesden dat de strikte 
aanwezigheidsplicht anders voor studievertraging zou hebben gezorgd. 

De krant sprak met studenten die positief testten en alsnog naar de universiteit gingen: 

Normaal gesproken mogen studenten één van de zeven werkgroepen missen, maar door de 
coronacrisis is dit uitgebreid naar twee. Bij twee gemiste werkgroepen krijg je een vervangende 
opdracht. ‘Die vervangende opdracht is veel zwaarder dan de werkgroepen,’ zegt de student. 
Bij drie of meer gemiste werkgroepen is het nog maar de vraag of je het vak nog kan halen. 

Volgens de studenten is er geen online alternatief beschikbaar om geen achterstand op te 
lopen wanneer ze wel in quarantaine gaan. Ook herhaaldelijke mails naar de universiteit 
leverden niets op. Volgens een woordvoerder van de VU is het begrijpelijk dat de vervangende 
opdrachten extra druk meebrengt voor de studenten, maar is het ‘onverantwoord’ dat ze met 
een coronabesmetting naar de universiteit komen. Bron: Joop, 29 november 2021.  

Groep bijstandsontvangers kleiner dan voor corona 

Voor het eerst ontvangen weer ongeveer net zoveel mensen een bijstandsuitkering als voor de 
coronacrisis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over 
eind september. Toen waren er net iets minder bijstandsontvangers dan op de laatste dag van 
maart 2020, toen de eerste lockdown net begonnen was. 

De onderzoekers tellen 419.000 mensen met een algemene bijstandsuitkering. Dat is een 
afname van 5500 vergeleken met een jaar eerder en van ruim 2000 vergeleken met maart 
vorig jaar. De afname van het aantal bijstandsontvangers vergeleken met een jaar eerder is te 
zien in alle leeftijdsgroepen. 

Hierbij is telkens alleen gekeken naar mensen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. 
Bijstandsgerelateerde uitkeringen als de Tozo, de steun voor zelfstandigen die zijn geraakt 
door de coronacrisis, zijn buiten beschouwing gelaten. Bron: Nieuws.nl, 30 november 2021. 

EasyJet heeft in het afgelopen gebroken boekjaar  veel minder passagiers 
vervoerd dan een jaar eerder 

De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet heeft in het afgelopen gebroken boekjaar dat eind 
september afliep veel minder passagiers vervoerd dan een jaar eerder, vanwege de 
reisbeperkingen tegen de coronapandemie. Ook leed het bedrijf opnieuw verliezen als gevolg 
van de crisis. 

In het afgelopen boekjaar stapten in totaal 20,4 miljoen passagiers aan boord van een 
vliegtuig van easyJet. Dat waren er 48,1 miljoen een jaar eerder. In de eerste helft van dat 
gebroken boekjaar waren er nog geen Europese reisbeperkingen tegen de virusuitbraak. Het 
verlies voor belastingen bedroeg 1 miljard pond, omgerekend bijna 1,2 miljard euro. Dat 
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was een min van 1,3 miljard pond een jaar terug, wat het eerste verlies ooit was voor de 
prijsvechter. 

EasyJet is een van de grootste gebruikers van luchthaven Schiphol. Topman Johan Lundgren 
zegt in een toelichting dat de budgetvlieger ondanks de crisis boven verwachting heeft 
gepresteerd.  Bron: AD, 30 november 2021. 

 

@ Reuters 

Het WK squash voor mannenteams is geschrapt  

Het WK squash voor mannenteams is geschrapt wegens visaproblemen en zorgen om de 
Omikron-variant van het coronavirus. Het toernooi zou van 7 tot en met 12 
december plaatsvinden in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. 

Het feit dat sommige landen niet in staat zouden zijn om deel te nemen vanwege 
visumproblemen of geen goedkeuring hebben gekregen van de nationale autoriteiten hebben 
tot het besluit geleid. Bovendien zeggen de World Squash Federation en de nationale 
bond zorgen te hebben over de nieuwe variant van het coronavirus die het voor landen 
moeilijker zou maken naar Maleisië af te reizen. Bron: AD, 30 november 2021. 

Hugo Tempelman zit al dertig jaar in Zuid-Afrika als arts en is voorlopig 
niet van plan om terug te keren 

Hij zit al dertig jaar in Zuid-Afrika als arts en is voorlopig niet van plan om terug te keren. ‘De 
administratieve belasting, de invloed van de zorgverzekeraars en de politiek op de 
gezondheidszorg is in Nederland te groot,’ zegt Apeldoorner Hugo Tempelman vanuit de Zuid-
Afrikaanse provincie Limpopo, zo’n 200 kilometer boven Johannesburg. ‘De ziektenoden uit 
de maatschappij zijn niet meer bepalend. En dat zie je in Nederland terug in een zwalkend 
coronabeleid.’ 

We leggen contact vanwege de nieuwe coronavariant die vanuit Zuid-Afrika de wereld in zijn 
greep houdt op dit moment. Tempelman is in Zuid-Afrika nauw betrokken bij de aanpak van 
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de coronacrisis en doet onderzoek naar het virus. Hij zag al snel dat er iets aan zat te komen, 
begin deze maand. 

Wat zag u gebeuren? ‘Tussen 12 en 20 november zagen we opeens afwijkingen. We werken 
met achttien laboratoria nauw samen. De monitoring van covid-19 is hier zeer goed. Bij twaalf 
besmettingsgevallen bleek het om een nieuwe variant te gaan, die we nu kennen als de 
Omikron-variant. Al snel zagen we dat het zich snel kon verspreiden: we zien dat het virus 
zich nu al terug op vier continenten. Dat is zorgelijk. Maar ik wil benadrukken dat we nog niet 
veel weten. Daar moet onderzoek naar gedaan worden. Tot die tijd: houd het hoofd koel. De 
eerste signalen zijn dat de Omikron-variant zich sneller verspreidt, maar niet tot ernstige 
gezondheidsklachten leidt. Er is hier niet één persoon overleden aan de nieuwe variant en er 
zijn geen ic-opnames.’ 

Toch lijkt de wereld op zijn kop te staan vanwege weer een nieuwe variant. Paniekvoetbal wat 
u betreft? ‘Ja. Ik heb nog nooit een ploeg zien winnen met paniekvoetbal. Dat is wat mij betreft 
hier aan de orde. Je kan niet van lockdown naar lockdown leven. Dat lijkt de politiek zich in 
Nederland niet te realiseren. Ga ervan uit dat het virus blijft en dat we in de toekomst er meer 
zullen tegenkomen. Wat ik nu zie is politiek uit de heup schieten door Zuid-Afrika af te sluiten 
van de wereld. Terwijl we juist in een heel vroeg stadium onze bevindingen hebben gedeeld. 
Niet om paniek te zaaien, maar om onze bezorgdheid te delen: ‘Jongens pas op, er is hier wat 
aan de hand, maar we weten nog niet wat het is.’ Dat signaal wordt beloond door dit land te 
isoleren, terwijl we te maken hebben met een mondiaal probleem.’ Bron: AD, 30 november 
2021. 

 

@ RV  Hugo Tempelman  

Waarom de corona-aanpak nog steeds niet op orde is: ‘Nederland is zó 
dichtgeregeld’ 

De corona-aanpak is na twee jaar nog niet op orde. De Nederlandse gezondheidszorg is dan 
ook een spaghetti van polderoverleg. 

In de zomer van 2020 wilde minister Hugo de Jonge het anders. Nederland had net de eerste 
coronagolf achter de rug en al snel werd duidelijk dat ons zorgstelsel niet is ingericht op een 
pandemie. ‘Deze crisis is één groot pleidooi voor meer centrale regie’, zei De Jonge toen. 
 
Anderhalf jaar later is die er tijdens de vierde coronagolf nog steeds niet. Ziekenhuizen gaan 
zelf over hun intensive cares, waardoor de minister niet zonder overleg kan besluiten het 
aantal ic-bedden op te schalen. Of neem het prikken met de boosterprik. Dat komt al net zo 
traag op gang als het oorspronkelijke vaccinatieprogramma, mede door het overleg met 25 
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zelfstandige GGD’s. Een bezoekverbod instellen bij verpleeghuizen als het aantal besmettingen 
hoog oploopt? Dat kan zo maar niet. Bron: AD, 30 november 2021.  

RIVM onderzoekt niet alleen nieuwe maar ook eerder 
afgenomen testmonsters op de Omikron-variant  

Het RIVM onderzoekt niet alleen nieuwe, maar ook eerder afgenomen testmonsters op 
de Omikron-variant van het coronavirus. Een woordvoerder laat dat desgevraagd weten. ‘We 
gaan bekijken of het voor vorige week al in Nederland was.’ 

Met behulp van een techniek die sequentieanalyse heet, kan het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu bekijken hoe het erfelijk materiaal van het virus in elkaar zit. In 
samenwerking met andere labs, bijvoorbeeld van het Erasmus MC, onderwerpt het 
instituut ongeveer 1800 monsters aan zo'n nader onderzoek. Dat systeem heet de 
kiemsurveillance. Het is de manier waarop wetenschappers zicht houden op de 
verspreiding van verschillende virusvarianten. 

Hoe ver het RIVM gaat terugkijken op zoek naar de Omikron-variant, kon de woordvoerder 
niet zeggen. Nederland is niet het enige land dat dit soort onderzoek doet. Ook in Schotland is 
dit soort onderzoek gaande. Daar wordt bekeken of de nieuwe variant halverwege 
november misschien al aanwezig was. In Schotland zijn zeker zes besmettingen met Omikron 
gevonden. Ook in Engeland is de variant opgedoken. Daar zijn op een school 
in Essex besmettingen vastgesteld die niet te herleiden waren tot een reis naar zuidelijk 
Afrika, waar de variant werd ontdekt. Dat duidt erop dat het virus alweer een stap verder is 
en zich ook lokaal verspreidt. 

In de kiemsurveillance is de Deltavariant al maanden dominant. Een klein aantal testen is 
van de variant AY.4.2, een subvariant van Delta. Die wordt sinds augustus in Nederland 
aangetroffen. Het heeft daarin een 'marktaandeel' van ongeveer twee procent. Bron: AD, 30 
november 2021.  

Bedreiger van Kaag en De Jonge bedreigde ook Angela de Jong: ‘Je 
eindigt tussen zes plankjes’ 

De man die 12 oktober terechtstond voor het met de dood bedreigen van D66-fractieleider 
Sigrid Kaag, heeft ook columnist en televisierecensent van het AD, Angela de Jong bedreigd. 
Erik van Z. zou onder meer geschreven hebben: ‘Ga nog een paar keer bij Boulevard zitten en 
je eindigt net als Peter R. tussen zes plankjes.’ Tegen hem is aangifte gedaan en hij zal worden 
vervolgd. 

 

Angela De Jong  © Videostill 
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Erik Van Z. die tot voor kort in Spanje woonde, werd op 12 oktober veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De 42-jarige Erik 
van Z. had via Facebook doodsbedreigingen geuit richting Tweede Kamerlid en D66-
fractieleider Sigrid Kaag en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Van Z. ging tijdens 
de rechtszaak door het stof. Hij betuigde spijt en zei dat het in een opwelling is gebeurd en 
dat hij zich allemaal niet realiseerde wat een impact het zou hebben.   

Kaag was bij de rechtszaak aanwezig en maakte gebruik van haar spreekrecht. Kaag vertelde 
dat haar kinderen bang waren geworden om naar huis te komen. Dat het niet voor te stellen 
is dat dat komt door de baan van je moeder. Van Z. durfde haar geen seconde aan te kijken. 
Hij benadrukte keer op keer dat het een opwelling was en dat hij het mede door de snelheid 
van sociale media had gedaan voordat hij er erg in had. 

Maar in ongeveer dezelfde periode dat hij Kaag en De Jonge bedreigde, nam hij ook Angela De 
Jong onder vuur. ‘Ik begin echt haat voor je te krijgen', begon hij zijn bericht. ‘Ik ga je 
bewegingen vastleggen, ik maak je kapot.’Gevolgd door een aantal scheldwoorden en daarna 
de bedreiging over RTL Boulevard en de zes plankjes. De bedreiging kwam binnen na een 
column over QR-codes en vaccinatie. Erik Van Z. - in Spanje werkzaam als manusje van alles 
in de horeca - is tegen de coronamaatregelen die hem zijn inkomen kostten. 

De Jong heeft aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam bevestigt de aangifte 
en ook dat ‘de 42-jarige verdachte’ hiervoor zal worden vervolgd. De bedreigingen aan het 
adres van Kaag en De Jonge werden afgehandeld door de rechtbank in Den Haag.  

In een uitgebreid interview vertelt Angela De Jong over haar tv-columns die ze al 10 jaar 
schrijft en doet ze een boekje open over zichzelf. Ze praat onder meer over de bedreigingen 
aan haar adres. Morgenochtend op deze website en te lezen in Mezza bij de 
zaterdagkrant. Bron: AD, 26 november 2021. 

Michael Blok haalde coronavaccinatie voor kinderen in Oostenrijk 

Michael Blok vertelde maandagavond bij Op1 een opvallend verhaal. Hij is met zijn kinderen 
namelijk helemaal naar Wenen gereisd om ze te laten vaccineren tegen het coronavirus - 
omdat ze in Nederland nog niet in aanmerking kwamen voor vaccinatie. Blok vertelt dat 
corona volgens de Amerikaanse overheid vijf keer gevaarlijker is dan 'kinderziektes' als rode 
hond of mazelen, en daar ‘zeikt niemand over vaccinaties.’ Bron:Op1, 30 november 2021. 

Long covid blijft raadsel voor artsen: ‘Wat we doen, is vooral 
symptoombestrijding’ 

Honderden patiënten bezoeken nazorgpoli’s in ziekenhuizen, omdat ze lange tijd klachten 
houden na een coronabesmetting. Artsen staan met de rug tegen de muur; ze weten nog steeds 
niet wat long covid veroorzaakt. ‘Als je ze vraagt al fietsend een som op te lossen, lukt dat niet. 
Heel bizar.’  

Ze heeft fysiotherapie, komt bij een ergotherapeut, bezocht al een osteopaat, doet aan 
mindfulness, ‘zingt zich sterk’, probeerde een chiropractor, krijgt psychische hulp. De 27-
jarige Attie Schout uit Groningen zag nog nooit zo veel hulpverleners als afgelopen jaar. ‘Ik 
ben de hele week met zorg bezig, dus nee, ik verveel me niet.’ Bron: AD, 30 november 2021. 

Strenge maatregelen waren wettig 

De strenge coronamaatregelen eerder dit jaar in Duitsland waren wettig, zo heeft 
het constitutionele hof in Karlsruhe bepaald. In het voorjaar werden sociale contacten 
beperkt, een avondklok ingevoerd en scholen gesloten. Het vonnis zou de weg vrij kunnen 
maken voor nieuwe, strengere maatregelen in het land. 
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De maatregelen werden in april tijdens de derde besmettingsgolf ingevoerd. Volgens het hof 
maakten maatregelen inbreuk op verschillende grondrechten, maar waren ze toch geoorloofd 
vanwege ’het extreme gevaar van de pandemie’. 

Bondskanselier Angela Merkel en haar beoogde opvolger Olaf Scholz praten dinsdag met de 
deelstaatspremiers over het aanscherpen van de coronamaatregelen. Het overleg, dat vanwege 
het vonnis is vervroegd, komt op een moment waarop het aantal besmettingen snel oploopt en 
steeds meer ziekenhuizen vanwege drukte coronapatiënten moeten laten overplaatsen. Bron: 
AD, 30 november 2021.  

Wetenschappers hebben minder tijd te besteden aan onderzoek 

Veel wetenschappers, namelijk 40 procent van alle academici, hebben de tijd die ze konden 
besteden aan onderzoek tijdens de eerste lockdownperiode door corona aanzienlijk zien dalen. 
Wetenschappers met jonge kinderen meldden zelfs een verlies aan onderzoekstijd dat twee 
keer zo groot was als dat van academici zonder thuiswonende kinderen. De jonge 
moeders onder de academici hadden het meeste last van tijdverlies. Dat kan de voortgang van 
het onderzoek en de eigen toekomst in de academische wereld schaden. 

Dat zeggen de Jonge Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, die 
onderzoek deden in samenwerking met universiteiten. Hoeveel tijd er concreet is verloren, 
kunnen ze niet zeggen. Er werd een vragenlijst uitgezet onder al het wetenschappelijk 
personeel van de Nederlandse universiteiten. Bijna 6000 wetenschappers vulden de 
vragenlijst in. De conclusies zijn indicaties en het resultaat van een vergelijking van de 
antwoorden. Bron: AD, 30 november 2021. 

Een groep passagiers wil dat Schiphol excuses maakt 

Een groep passagiers die vrijdag op Schiphol landde vanuit Zuid-Afrika en daar in isolatie 
werd geplaatst, wil dat de luchthaven, KLM en de GGD Kennemerland excuses aanbieden en 
bovenal ‘een goed antwoord geven op de vraag waarom ze zo slecht georganiseerd zijn.’Dat 
bevestigt Oscar van Overdam, die namens twaalf reizigers alle drie de instanties een brief 
schreef, na berichtgeving van NH Nieuws. 

Volgens Van Overdam ontbrak het vrijdag aan communicatie en organisatie op de luchthaven 
en waren de omstandigheden onhygiënisch. Volgens hem leek het alsof er ’na twee jaar in 
deze pandemie’ geen plan was op de luchthaven. ‘Het was een organisatie van likmevestje.’ 
Hij noemt de situatie op Schiphol een ‘megaspreading event’, waar de reizigers 
bovendien ’mensonterend’ zijn behandeld. 

Vrijdag bleken op twee KLM-vluchten uit Johannesburg en Kaapstad besmette reizigers te 
zitten. De GGD moest in allerijl passagiers testen. Uiteindelijk bleken 61 van de in totaal ruim 
zeshonderd passagiers besmet met het coronavirus. Zeker veertien van hen bleken besmet 
met de nieuwe Omikron-variant, die ontdekt is in het zuiden van Afrika. Zij moesten verplicht 
in isolatie in een hotel. Alle andere reizigers uit de twee toestellen moesten in 
thuisquarantaine. Bron: AD, 30 november 2021. 

In Duitsland is ruim 68 procent van de bevolking volledig gevaccineerd 

In Duitsland is ruim 68 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Vooral in het zuiden 
en oosten van het land laten minder mensen zich inenten. Daar is de coronasituatie 
ernstiger dan in het noorden en westen, waar coronapatiënten juist naartoe worden gevlogen. 
De autoriteiten hebben inwoners meermaals opgeroepen zich te laten vaccineren en steeds 
meer mensen lijken daar gehoor aan te geven. 

Het hebben van een coronapas is in Duitsland een voorwaarde om deel te nemen aan het 
openbare leven. Zo'n toegangsbewijs is sinds vorige week ook verplicht in het openbaar vervoer 
en op werkplekken. In delen van het land geldt daarnaast het 2G-beleid, wat inhoudt dat 
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alleen gevaccineerde of genezen mensen toegang krijgen tot bijvoorbeeld restaurants, 
sportscholen en musea. Bron: AD, 30 november 2021.  

In Griekenland worden 60-plussers verplicht zich te laten vaccineren 

De Griekse autoriteiten gaan 60-plussers verplichten om zich te laten inenten tegen 
het coronavirus. Vaccinweigeraars kunnen straks iedere maand een boete krijgen, maakte 
premier Kyriakos Mitsotakis bekend. 

‘Grieken van boven de zestig die nog niet zijn gevaccineerd moeten voor 16 januari een 
afspraak hebben gemaakt voor een eerste inenting’, zei Mitsotakis. ‘Anders riskeren ze iedere 
maand een boete van 100 euro.’ Mensen die niet zijn gevaccineerd krijgen in Griekenland al 
te maken met beperkingen. Zo mogen ze niet naar horecazaken, bioscopen en musea. 

In Griekenland is ongeveer 63 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Het land heeft 
deze maand herhaaldelijk melding gemaakt van recordaantallen nieuwe besmettingen. 
Mitsotakis maakte bekend dat de nieuwe vaccinatieplicht voor 60-plussers is bedoeld om 
zijn ’medeburgers te beschermen’. 

Griekenland is niet het eerste Europese land dat vaccinatie verplicht wil stellen voor grote 
groepen burgers. Oostenrijk voert in februari een algemene vaccinatieplicht in. Ook in dat 
Alpenland moeten vaccinweigeraars straks rekening houden met boetes. Die kunnen volgens 
de huidige plannen in de duizenden euro's lopen. Bron: AD, 30 november 2021.  

Omikron-variant was al een week eerder in Nederland dan bekend was 

De Omikron-variant van het coronavirus was al een week eerder in Nederland dan tot nog toe 
bekend was. In testmonsters die op 19 en 23 november bij de GGD zijn afgenomen heeft het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de variant, die als zorgwekkend wordt 
beschouwd, aangetroffen. 

De testmonsters zijn afkomstig van het laboratorium Saltro. Ze bevatten een afwijking in het 
zogeheten spike-eiwit van het virus. ‘Daardoor ontstond het vermoeden dat het om de 
Omikron-variant ging’, aldus het RIVM. Nader onderzoek naar het erfelijk materiaal van het 
virus bevestigde dit vermoeden. 

Het RIVM heeft de GGD'en waar de positieve testen zijn afgenomen geïnformeerd. Zij 
informeren de mensen om wie het gaat en doen bron- en contactonderzoek. Volgens het RIVM 
is nog niet duidelijk of deze twee mensen recent het zuiden van Afrika hebben bezocht, zoals 
de eerste veertien mensen bij wie de Omikron-variant werd aangetroffen nadat ze vrijdag 
terugkwamen in Nederland. 

Met verschillende onderzoeken houdt het RIVM de verspreiding van de nieuwe variant in de 
gaten. Die is mogelijk besmettelijker dan de Delta-variant, die dit jaar dominant was. Zowel 
nieuwe positieve testen van mensen die in zuidelijk Afrika zijn geweest, als testen van enige 
tijd geleden, worden nader onderzocht op de nieuwe variant. 

Het RIVM verwacht volgende week dinsdag een update te geven over de situatie rond Omikron. 
Bron: AD, 30 november 2021.  

Als een van de farmaceuten zijn coronavaccin aanpast aan Omikron-
variant kan de Europese Unie het in drie tot vier maanden toelaten 

Als een van de vaccinfabrikanten zijn coronavaccin op maat snijdt van de nieuwe Omikron-
variant, kan de Europese Unie het in drie tot vier maanden toelaten. ‘We staan daar klaar 
voor’, zegt de baas van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 

De nieuwe mutant van het coronavirus lijkt veel besmettelijker dan de Delta-variant die veel 
EU-landen nu al voor grote problemen stelt. Bovendien zijn er volgens deskundigen 
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aanwijzingen dat de beschikbare vaccins er minder vat op hebben. Maar dat betekent niet 
dat de wereld terug bij af is, suste EMA-hoofd Emer Cooke dinsdagochtend in het Europees 
Parlement. 

Als de vaccins inderdaad minder goed opgewassen zijn tegen de nieuwe variant is het aan de 
fabrikanten om hun formules aan te passen, zegt Cooke. Het EMA heeft, dankzij afgelopen 
jaar ingevoerde soepeler regels, minder tijd nodig om zo'n aangepast vaccin te beoordelen dan 
het oorspronkelijke middel. 

‘We denken dat we in staat kunnen zijn om ze goedgekeurd te hebben binnen drie tot vier 
maanden vanaf het moment dat ze aangepast worden’, aldus Cooke. ‘Ik wil jullie verzekeren 
dat dit iets is waar we ons op hebben voorbereid.’ Bron: AD, 30 november 2021.  

Attie kampt met long covid: ‘Ik was hartstikke fit, maar mijn leven kwam 
acuut stil te liggen’ 

Honderden patiënten bezoeken nazorgpoli’s in ziekenhuizen, omdat ze lange tijd klachten 
houden na een coronabesmetting. Artsen zitten met de handen in het haar; ze weten nog 
steeds niet wat long covid veroorzaakt. ‘Als je ze vraagt al fietsend een som op te lossen, lukt 
dat niet. Heel bizar.’  

Ze heeft fysiotherapie, komt bij een ergotherapeut, bezocht al een osteopaat, doet aan 
mindfulness, ‘zingt zich sterk’, probeerde een chiropractor, krijgt psychische hulp. De 27-
jarige Attie Schout uit Groningen zag nog nooit zo veel hulpverleners als afgelopen jaar. ‘Ik 
ben de hele week met zorg bezig, dus nee, ik verveel me niet.’ Bron: AD, 30 november 2021.  

Huisartsen hebben vorig jaar voor minder patiënten recepten 
uitgeschreven voor medicijnen 

Huisartsen hebben vorig jaar voor minder patiënten recepten uitgeschreven voor medicijnen. 
Vooral kinderen en jongeren kregen minder voorgeschreven en er waren vooral minder 
recepten voor antibiotica. Dat meldt onderzoeksbureau voor de zorg Nivel. ‘De daling is 
waarschijnlijk (grotendeels) het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor ook de 
verspreiding van andere ziekteverwekkers geremd werd én minder mensen bij de huisarts 
kwamen’, aldus de organisatie. 

Twee derde (66 procent) van de ingeschreven patiënten kreeg in 2020 een geneesmiddel 
voorgeschreven. In 2019 was dit nog bijna 70 procent. Behalve voor antibiotica waren er vorig 
jaar minder recepten voor pijnstillers en neussprays- en druppels. 

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit 369 huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, met in totaal ruim 1,5 miljoen ingeschreven patiënten 
verspreid over het hele land. Bron: AD, 30 november 2021.  

Waarschuwing van GGD 

Pas op! Er gaan valse emails rond uit naam van de GGDén waarin staat dat seniors 
verplicht een boosterprik krijgen, fraudeurs proberen op die manier met een link naar een 
bankomgeving senioren geld afhandig te maken. Een booster is vrijwillig en gratis. Bron: AD, 
30 november 2021. 

Ouderen ontvangen mails van oplichters die proberen hun bankgegevens 
in handen te krijgen 

Ouderen in Nederland ontvangen de laatste paar dagen mails van oplichters, die 
proberen hun bankgegevens in handen te krijgen. In de mail staat dat ouderen verplicht zijn 
om een boosterprik te halen, en dat ze een afspraak kunnen maken door op een link in de 
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mail te klikken en in te loggen bij hun bank. Die banksite is nagemaakt. Het is niet 
bekend hoeveel mensen in de oplichtingspoging zijn getrapt. 

GGD GHOR Nederland heeft dinsdag gewaarschuwd voor de phishingmails. Mensen 
worden nooit per mail uitgenodigd voor een vaccinatie, zegt de koepel van de regionale 
gezondheidsdiensten. Die voegt eraan toe dat elke prik vrijwillig is, en dat er geen enkele reden 
is om bij een bank in te loggen, omdat vaccinatie gratis is. Bron: AD, 30 november 2021. 

Politici in 2020 vaker bedreigd, geregeld door kinderen 

Bij het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag is vorig jaar 600 keer een 
melding gedaan van mogelijke bedreiging van politici, een flinke stijging ten opzichte van de 
393 gevallen in 2019. Bij 274 van de meldingen in 2020 ging het volgens het Openbaar 
Ministerie inderdaad om een strafbare belediging, tegenover 206 in 2019. ‘Het is aannemelijk 
dat de hogere cijfers samenhangen met de toenemende polarisatie in de samenleving’, aldus 
het OM. 

De bedreigingen - vooral gedaan via social media - komen opvallend vaak van minderjarigen, 
in totaal 49 keer. Zeven keer heeft Bureau Halt de zaak afgedaan, 42 kinderen kregen de 
wijkagent aan de deur. Die voert een berispend gesprek met de minderjarige en zijn of haar 
ouders en legt de gevolgen uit van het bedreigen. 

Veel bedreigingen komen via social media, met name via Twitter en Instagram. ‘Voor het 
achterhalen van de persoon achter een account is dikwijls onderzoek nodig. Dat onderzoek is 
vaak ingewikkeld en een zaak van lange adem’, aldus het OM. In 75 zaken is het onderzoek 
vooralsnog stilgelegd omdat er geen verdachte is gevonden, 88 zaken zijn nog in behandeling. 

De overige zaken zijn door de rechter op een zitting afgedaan of op een OM-hoorzitting. Daarbij 
zijn taakstraffen opgelegd tot zestig uur en gevangenisstraffen tot acht weken. Tien zaken zijn 
geseponeerd, vijf zijn overgedragen aan landen binnen de EU om daar door de instanties te 
worden afgedaan. 

Vorig jaar zijn meer zaken door de rechter behandeld dan in 2019 - 43 tegenover 15 het jaar 
daarvoor. ‘Dat is het gevolg van aangescherpt OM-beleid dat erop is gericht om bedreigers 
vaker dan voorheen te dagvaarden en op zitting te brengen.’ Bron: AD, 30 november 2021. 

Kinderen moeten in Frankrijk coronaprikken kunnen krijgen als ze bij 
een besmetting extra risico lopen of met kwetsbare mensen wonen 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar moeten in Frankrijk coronaprikken kunnen krijgen als ze 
bij een besmetting extra risico lopen of met kwetsbare mensen wonen. Dat adviseren 
experts van de Franse gezondheidsautoriteiten. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaf vorige week groen licht voor de vaccinatie van 
kinderen vanaf 5 jaar met het middel van Pfizer/BioNTech. Volgens de experts wegen de 
voordelen van het vaccin ook voor jonge kinderen zwaarder dan het risico op bijwerkingen, 
die doorgaans mild zijn. Het middel mocht al worden toegediend aan kinderen vanaf 12 jaar. 

De Franse autoriteiten streven naar een hoge vaccinatiegraad in de strijd tegen het 
coronavirus. Als een van de eerste landen voerde Frankrijk het coronatoegangsbewijs in. Ook 
loopt het land weer voor op de rest van Europa door de zogeheten boosterprik te verplichten 
voor wie het coronabewijs wil behouden. Verder geldt in Frankrijk een vaccinatieplicht voor 
zorgpersoneel. Bron: AD, 30 november 2021. 
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Winkelend publiek met mondkapjes in winkelcentrum de Hoven in Delft © Thierry Schut 

Spreek jij iemand aan met een mondkapje op z'n kin? ‘Mensen hebben al 
zo'n kort lontje’ 

Zet jij het verplichte mondkapje op in overdekte winkelcentra of ben je er na een kwartier 
shoppen en naar adem happen wel klaar mee en trek je het op je kin? Exacte cijfers zijn er 
niet, maar een flink deel van de mensen doet het laatste. Tot ergernis van de eersten. 
Beveiligers en ondernemers kijken regelmatig weg. ‘Mensen hebben al zo'n kort lontje.’ 

 ‘Mondkapje verplicht’, staat er op elegante stickers op de glazen draaideuren van alle 
ingangen van de populaire Westfield Mall of the Netherlands. Mocht je die hebben gemist of 
niet kunnen lezen dan is er direct na binnenkomst van het nieuwste shoppingwalhalla in 
Leidschendam een zuil met daarop een tekening van een mannetje met een mondkapje op. 
Plus nog wat huishoudelijke mededelingen die te maken hebben met de corona-regels zoals 
1,5 meter afstand houden en ‘wij controleren dagelijks onze veiligheidsmaatregelen.' Bron: 
AD, 30 november 2021. 

Amateurclubs die nog deelnemen aan de KNVB-beker mogen de komende 
weken wel in de avonduren trainen 

Amateurclubs die nog deelnemen aan de KNVB-beker mogen de komende weken wel in de 
avonduren trainen. In totaal gaat het om acht amateurteams die op 14, 15 en 16 
december hun opwachting maken in de tweede ronde van het bekertoernooi. 

Amateurclubs in alle sporten mogen in ieder geval tot en met 18 december niet na 17.00 uur 
trainen, als maatregel om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Bron: AD, 30 
november 2021.  
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Zuyderland gaat in noodsituaties ook met corona besmette medewerkers 
inzetten op de afdelingen intensive care  

Het Limburgse medisch centrum Zuyderland gaat in noodsituaties ook met corona besmette 
medewerkers inzetten op de afdelingen intensive care van zijn ziekenhuizen in Heerlen en 
Sittard-Geleen. Daarover heeft het ziekenhuis overeenstemming bereikt met de 
ondernemingsraad, zei een woordvoerder van Zuyderland dinsdag. 

‘De inzet van besmette medewerkers gebeurt alleen bij ernstige nood’, zei de woordvoerder van 
het ziekenhuis. ‘Dus alleen als de situatie kritiek is. In de praktijk is deze inzet nog niet nodig 
geweest.’  

Het gaat om het inzetten van medewerkers met milde klachten. Zij mogen alleen als de nood 
het hoogst is worden ingezet op de ic, kwamen Raad van Bestuur en ondernemingsraad 
overeen. ‘En alleen onder hele strenge voorwaarden’, benadrukte de woordvoerder van 
Zuyderland. 

De inzet gebeurt uitsluitend op vrijwillige basis. Zuid-Limburg kent de hoogste 
besmettingsgraad van heel Europa. Het grote aantal besmettingen zorgt voor een enorme 
toestroom van patiënten in Zuyderland, waar het ziekteverzuim door corona en werkdruk 
hoog is en er als gevolg daarvan schaarste aan personeel is. Bron: AD, 30 november 2021. 

Op verschillende plekken in het land worden in de komende 
weken nieuwe vaccinatielocaties geopend 

Op verschillende plekken in het land worden in de komende weken nieuwe vaccinatielocaties 
geopend. Het aantal prikplekken stijgt van 70 nu naar 85 begin januari, laat de 
overkoepelende gezondheidsdienst GGD GHOR Nederland weten. 

De GGD'en gaan onder meer gebruikmaken van evenementenhallen en andere grote 
locaties. Die mogen voorlopig geen bezoek ontvangen vanwege de nieuwe coronaregels. Het 
worden nu ’tijdelijke interregionale vaccinatielocaties.’ 

De overheid wil de komende tijd meer mensen een boosterprik geven. Daarom schieten 
het leger, ziekenhuizen, huisartsen en zorginstellingen te hulp. Nederland is als een van de 
laatste landen in Europa begonnen met de nieuwe vaccinatieronde. Met de aantallen gezette 
boosterprikken bungelt Nederland bovendien onderaan in de Europese ranglijsten. 

Ongeveer 12 miljoen mensen in Nederland zijn volledig gevaccineerd. Ongeveer 80 procent 
van hen kan voor eind maart de boosterprik halen, verwacht GGD GHOR Nederland. De 
boosterprik moet de afweer van het lichaam tegen het coronavirus een oppepper geven. Bron: 
AD, 30 november 2021. 

In de hele Europese Unie zijn tot nog toe zeker 42 besmettingen met 
de Omikron-variant geconstateerd 

In de hele Europese Unie zijn tot nog toe zeker 42 besmettingen met de Omikron-
variant geconstateerd, in tien verschillende landen. Het hoofd van de Europese 
gezondheidsdienst ECDC, Andrea Ammon, heeft dat laten weten. Nog eens zes 
‘waarschijnlijke’ gevallen worden nog onderzocht, vertelde ze erbij. Tot nog toe was geen van 
de mensen die besmet raakten ernstig ziek. Bron: AD, 30 november 2021. 
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De behandeling met cocktails van antilichamen werken mogelijk minder 
goed tegen de nieuwe Omikron-variant  

De behandeling met cocktails van antilichamen en andere soortgelijke medicijnen 
van Regeneron Pharmaceuticals werken mogelijk minder goed tegen de nieuwe Omikron-
variant van het coronavirus. Dat heeft het Amerikaanse biotechnologiebedrijf dinsdag gezegd. 

Uit een eerste analyse blijkt volgens Regeneron dat de individuele mutaties van de Omikron-
variant erop wijzen dat ‘het virus mogelijk minder goed wordt uitgeschakeld door de 
immuniteit die vaccins en monoklonale antilichamen bieden.’Monoklonale antilichamen zijn 
stoffen die in een laboratorium worden geproduceerd. Voormalig president Donald Trump 
kreeg vorig jaar de antilichamenbehandeling van Regeneron om het coronavirus te lijf te gaan. 

Nader onderzoek wordt gedaan om deze mogelijke impact te bevestigen en te kwantificeren 
met behulp van de daadwerkelijke sequentie van de Omikron-variant, zei Regeneron. Het 
bedrijf liet daarbij weten dat er nog geen directe gegevens waren over de vraag of de 
antilichamen of vaccins minder bescherming bieden. Bron: AD, 30 november 2021.  

In 25 Nederlandse ziekenhuizen wordt geen planbare zorg meer verleend 

In 25 Nederlandse ziekenhuizen, ruim een op de drie, wordt in het geheel geen planbare zorg 
meer verleend. Onder die noemer vallen bijvoorbeeld knie- en heupoperaties. Dat is meer dan 
een verdubbeling ten opzichte van eind vorige week, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa). In de vorige rapportage, die vrijdag verscheen, was de planbare zorg in 12 van de 74 
ziekenhuizen helemaal geannuleerd. 

De grote toestroom van coronapatiënten veroorzaakt steeds meer druk op de ziekenhuiszorg. 
Negentien ziekenhuizen zijn niet altijd meer in staat om zogeheten kritieke planbare zorg altijd 
op tijd te verlenen. Dat is zorg die binnen zes weken zou moeten plaatsvinden om 
gezondheidsschade te voorkomen. Dat is één ziekenhuis meer dan vrijdag. 

Bijna een op de drie ziekenhuizen (24) kan de kritieke planbare zorg bovendien niet altijd 
volgens planning leveren. ‘Dit betekent dat hartoperaties of kankerbehandelingen een of soms 
meerdere keren worden uitgesteld’, aldus de NZa.  

Het aantal operatiekamers dat in gebruik is, ligt 36 procent lager dan normaal. Ook dat is 
weer een verdere afname. 

In bijna alle ziekenhuizen, 67 van de 70, is een gedeelte van de planbare zorg geannuleerd. 
Ziekenhuizen doen dit zodat ze hun acute zorg, die binnen 24 uur moet worden verleend, in 
elk geval wel beschikbaar houden. Bron: AD, 30 november 2021.  

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is dinsdag met 73 gestegen tot 
2845 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 73 gestegen tot 
2845. Dat is nog net onder het hoogste niveau van de afgelopen winter. Die piek was op 5 
januari, toen er 2890 Covidpatiënten in de ziekenhuizen lagen. 

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorspelde maandag 
dat het aantal opgenomen patiënten deze week richting de 3000 gaat. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 2250 coronapatiënten, blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 41 meer dan maandag. Op de 
intensive cares nam het aantal mensen met corona toe met 32 tot 595. 

In de afgelopen 24 uur werden op de verpleegafdelingen 339 nieuwe coronapatiënten 
binnengebracht. Op de ic's werden 47 mensen opgenomen. Bron: AD, 30 november 2021. 
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Verboden in Nijmegen, maar zaterdag willen ze wél in Utrecht de straat 
op tegen het coronabeleid 

Een protestmars tegen het coronabeleid komende zaterdag in Utrecht gaat door. Daar is de 
organisator van overtuigd. ‘Verbod of niet, wij gaan.’ 

Facebook inmiddels een eerste gesprek te hebben gevoerd met de gemeente Utrecht over de 
demonstratie. ‘Ik ga er vanuit dat we er wel uitkomen.’ Een protesttocht afgelopen zaterdag in 
Nijmegen werd door burgemeester Hubert Bruls verboden. Bruls zei aanwijzingen te hebben 
dat relschoppers op de mars wilden afkomen.  

Reijinga legde zich neer bij de afgelasting in Nijmegen. Hij spande geen kort geding aan tegen 
het besluit. Demonstreren op persoonlijke titel zag hij ook niet zitten. Komende zaterdag 4 
december gaat hij onder de vlag van Samen voor Nederland ‘gewoon de straat op’, verzekert 
hij. ‘Kostte wat het kost, verbod of niet, wij gaan.’ Samen voor Nederland is een 
samenwerkingsverband van tientallen organisaties die tegen het coronabeleid van het kabinet 
zijn. 

Waar in Utrecht de demonstratie begint en welke route de deelnemers lopen, staat nog niet 
vast. Op verschillende flyers die in omloop zijn, wordt zowel over de Neude als Park Transwijk 
gesproken als startpunt. Reijinga zegt woensdag verder te praten met de gemeente, maar 
verwacht dat ze uitkomen op Park Transwijk. ‘De Neude is een vrij klein gebied.’  

In Den Haag liepen begin november 20.000 tot 25.000 mensen mee in een demonstratie van 
Samen voor Nederland. Deze protesttocht verliep vrijwel zonder problemen. Een aantal eerdere 
door Reijinga georganiseerde coronaprotesten liep wel uit de hand. 

Een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma bevestigt dat er met Reijinga wordt 
overlegd over een protestmars door de stad. ‘Het recht op demonstratie is een groot goed in 
Nederland. Daar willen wij maximaal ruimte aan bieden. Maar het moet allemaal wel op een 
veilige manier kunnen.’ Bron: AD, 30 november 2021.  

Omikron-variant heeft zich ook al binnen de landsgrenzen van 
Nederland verspreid 

De Omikron-variant van het coronavirus heeft zich ook al binnen de landsgrenzen van 
Nederland verspreid. Een van de mensen die de mutatie al eerder heeft opgelopen, buiten de 
veertien mensen die besmet terugkwamen uit Zuid-Afrika, was niet op reis geweest, laat een 
woordvoerder van het RIVM weten. 

Het instituut meldde eerder op vandaag al dat twee mensen die op 19 en 23 november positief 
testten de Omikron-variant bij zich droegen. Dat is gebleken uit nadere analyse van hun 
testmonsters. Een van die twee mensen had geen reishistorie, zoals het RIVM dat noemt, de 
ander was wel recent in het zuiden van Afrika geweest. 

De twee gevallen staan volgens de woordvoerder los van elkaar. Door wie de persoon die niet 
op reis is geweest is aangestoken, hopen het RIVM en de GGD nog te herleiden met 
zogeheten bron- en contactonderzoek. Vooralsnog is het onduidelijk. In welke regio's de 
betrokkenen wonen, willen de instanties niet kwijt. Bron: AD, 30 november 2021. 

RIVM heeft het vermoeden dat het aantal coronabesmettingen echt 
afvlakt 

Het RIVM heeft 'sterk het vermoeden' dat het aantal coronabesmettingen echt afvlakt. ‘Als die 
lijn doorzet, zitten we nu op de piek. We zien positieve signalen’, zegt Aura Timen, hoofd 
infectieziektebestrijding van het rijksinstituut. 
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De afgelopen zeven dagen werden iets meer dan 155.000 positieve tests geregistreerd. 0,8 
procent meer dan de week ervoor. De GGD's zitten in de buurt van hun maximale capaciteit, 
maar het is volgens Timen 'niet aannemelijk' dat de stabilisatie hieraan toe te schrijven is. 
Bron: AD, 30 november 2021. 

Duitse politici willen algemene vaccinatieplicht 

Duitse politici zijn meer en meer te vinden voor een algemene vaccinatieplicht. Ook de 
mogelijke opvolger van bondskanselier Angela Merkel, de sociaaldemocraat Olaf Scholz, laat 
zich er positief over uit. Als afgevaardigde in het parlement zou hij ermee instemmen, zou hij 
volgens Duitse media hebben gezegd tijdens een coronaspoedberaad met Merkel en de 
regeringsleiders van de zestien deelstaten. Scholz zou het liefst zien dat de prikplicht eind 
februari wordt ingevoerd. Bron: AD, 30 november 2021. 

Update RIVM 

In de afgelopen week werden er 155.152 positieve coronatests geregistreerd. Dat aantal is 
vrijwel gelijk aan dat van vorige week. Het RIVM spreekt van een stabilisatie. De afgelopen 24 
uur werden 22.199 positieve coronatests afgenomen. 

Het is de vijftiende dag op rij met meer dan 20.000 nieuwe gevallen. Dat wil niet zeggen dat 
het werkelijke aantal besmettingen gelijk blijft, omdat de GGD's niet veel meer mensen 
kunnen testen dan ze nu al doen. 

Het zou dus kunnen dat er meer mensen zijn die het coronavirus onder de leden hebben, 
maar dat het niet meer lukt om alle besmettingen te vinden. Sinds het begin van de pandemie 
zijn in Nederland 2,6 miljoen positieve tests geregistreerd. 

Het aantal ziekenhuisopnames steeg wel. In de afgelopen week waren de klachten van 1996 
mensen zo erg dat ze in een ziekenhuis belandden, tegen 1833 in de week ervoor en 1390 nog 
een week eerder. 

Van die 1996 opgenomen patiënten belandden er 367 op de intensive care, zo'n 27 procent 
meer dan vorige week. Het RIVM registreerde 367 sterfgevallen, tegen 265 in de week 
ervoor. Vandaag worden 65 overlijdens gemeld, het hoogste aantal sinds 2 maart. Bron: AD, 
30 november 2021. 

De Eerste Kamer steunt wetsvoorstel om coronabewijs in te zetten voor 
toegang tot niet-essentiële winkels en niet-essentiële dienstverlening 

De Eerste Kamer steunt een wetsvoorstel om het coronabewijs in te kunnen zetten voor 
toegang tot niet-essentiële winkels en niet-essentiële dienstverlening. Bezoekers van kleding- 
en meubelwinkels maar ook van kappers en aan pretparken zouden dan hun QR-code moeten 
laten zien. 

Het demissionaire kabinet zal voor invoering nog een zogeheten ministeriële 
regeling voorleggen aan beide Kamers. Voorstanders zijn de vier 
coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, evenals PvdA en GroenLinks en 50PLUS.  

Eerder deze maand ging ook de Tweede Kamer akkoord. Bron: AD, 30 november 2021. 

Ook Eerste Kamer steunt inzet coronapas in kledingzaken en kappers 

De Eerste Kamer steunt de mogelijkheid om het coronatoegangsbewijs in te kunnen zetten in 
niet-essentiële winkels en niet-essentiële dienstverlening. Bezoekers van kleding- en 
meubelwinkels, maar ook van kappers en aan pretparken zouden dan hun QR-code moeten 
laten zien. 
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Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om de coronapas in de toekomst in deze sectoren in te 
zetten. Op het moment dat het demissionaire kabinet dit wil doen, zal hiervoor nog een 
zogeheten ministeriële regeling worden voorgelegd aan beide Kamers. 

In deze regeling wordt dan precies uitgewerkt voor welke winkels en dienstverlening de pas 
verplicht wordt. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schreef in een 
toelichting op de wet dat er bijvoorbeeld onderscheid kan worden gemaakt op type of grootte 
van de winkel. Ook biedt de wet ruimte om de pas alleen in bepaalde regio's te verplichten. 

Voorstanders van de inzet van de coronapas zijn de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie, evenals PvdA en GroenLinks en 50PLUS. Eerder deze maand ging ook de 
Tweede Kamer akkoord. 

De Jonge heeft nog drie wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. Twee gaan over de 
invoering van de coronapas in het onderwijs en op de werkvloer. Een gaat over de invoering 
van de 2G-coronapas voor hoogrisico-omgevingen in de horeca, bij evenementen en cultuur. 
Deze wetsvoorstellen moeten nog behandeld worden. Bron: NU.nl, 1 december 2021. 

Zwitserland overweegt strengere coronamaatregelen 

Zwitserland overweegt om de coronamaatregelen strenger te maken vanwege het toenemende 
aantal besmettingen en het opduiken van de Omikron-variant. Er wordt gedacht aan 
het verplichten van de coronapas voor alle binnenevenementen, ongeacht het aantal 
deelnemers. 
 
Ook bij privébijeenkomsten van meer dan tien personen zou de pas moeten worden ingevoerd. 
Voor buitenevenementen moet bij meer dan 300 bezoekers om de pas worden gevraagd. 
Verder wil de Zwitserse regering dat op alle publieke binnenlocaties een mondkapje wordt 
gedragen. 
 
Het aantal besmettingen is sinds 15 november met 86.000 gestegen. Ook heeft het Alpenland 
waarschijnlijk het eerste Omikronbesmetting vastgesteld. Met de nieuwe maatregelen hoopt 
de regering de verspreiding van de deltavariant te verminderen en te voorkomen dat de 
Omikron-variant zich verspreid. Die laatste zou voor overvolle ziekenhuizen kunnen zorgen. 
 
‘Een snelle verspreiding van Omikron, in combinatie met de reeds hoge druk op de 
ziekenhuizen, zou dramatische gevolgen kunnen hebben’, klinkt het in een verklaring. 
Mogelijkerwijs gaat er voor bedrijven ook een mondkapjesplicht op de werkplek gelden en 
een thuiswerkverplichting. De nieuwe maatregelen moeten gaan gelden tot 24 januari. Bron: 
AD, 30 november 2021. 

Intensive care in Meander ligt propvol, maar coronacijfers stijgen in de 
regio op papier minder hard 

De maximale capaciteit van de intensive care van Meander Medisch Ziekenhuis in Amersfoort 
is bereikt. Op de ic liggen nu 11 patiënten met covid en als er zich nog één aandient, moet 
deze opgenomen worden elders binnen óf buiten de regio.  

In totaal verblijven in Meander 45 patiënten met corona. Op de speciale cohortafdeling is 
voldoende capaciteit in personeel en bedden om corona patiënten op te vangen, maar op de ic 
niet meer. Hulp van andere ziekenhuizen wordt daarom ingeschakeld.  

We houden rekening met nóg een grote piek en plannen daarom nog steeds minder operaties 
in, aldus Erik Van Goor, Woordvoerder Meander Medisch Centrum. 

‘Er is sprake van een grillig verloop; zo hebben dit weekend even meer dan 50 patiënten met 
corona in huis gehad’, aldus Meander-woordvoerder Erik van Goor. ‘We houden rekening met 
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nóg een grote piek en plannen daarom nog steeds minder operaties in en moeten nog steeds 
ook operaties afzeggen om personeel beschikbaar te hebben.’ 

Nog steeds blijft het aantal positieve tests in de regio stijgen, maar de stijging gaat - op papier 
- minder hard dan de afgelopen weken. Alle GGD’s zitten aan hun maximale testcapaciteit, 
dus het kan volgens het RIVM zo zijn dat er in werkelijkheid méér besmettingen zijn.  

De grootste stijger is de stad Amersfoort, met in totaal 2703 positieve tests. Naar 
inwoneraantal zijn er nu in Baarn de meeste besmettingen: 2706 per 100.000 inwoners. In 
absolute zin gaat het om 671 mensen. Tot dusver was Barneveld de koploper, maar daar is 
het aantal meldingen (1531) nu iets minder hard gestegen.  

Wel zijn er in Barneveld de afgelopen weken zes mensen met corona overleden. De overige van 
de in totaal elf overleden personen met Covid kwamen 
uit Amersfoort (2), Soest (1) Renswoude (1) en Nijkerk (1). 

In de regio zijn er de afgelopen twee weken 73 mensen met corona opgenomen in het 
ziekenhuis, vergelijkbaar met het aantal tijdens de vorige meting (72) en nog steeds fors meer 
dan de afgelopen maanden, toen het iedere twee weken om een handjevol ziekenhuisopnames 
ging. De meeste opgenomen patiënten met Covid komen uit Amersfoort (18), Soest (18) 
en Barneveld (14). 

In de regio zijn de zorgen om de oplopende coronacijfers nog steeds groot. In Barneveld opent 
woensdag een nieuwe testlocatie in de Goede Herderkerk, als aanvulling op de huidige 
testplek in Voorthuizen. Bron: AD, 30 november 2021. 

Rusland heeft nog geen besmettingen met de Omikron-
variant vastgesteld maar gaat reizigers verplicht isoleren 

Rusland heeft nog geen besmettingen met de Omikron-variant vastgesteld, maar 
gaat reizigers uit landen waar de virusversie rondwaart wel verplicht isoleren. Wie in Rusland 
aankomt uit landen met een hoog Omikronrisico moet twee weken in quarantaine, zegt hoofd 
van de Russische federale consumentenwaakhond, Anna Popova. Bron: AD, 30 november 
2021.   

Avondklok voor sporters dient te worden herzien 

NOC*NSF, de sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten en het Platform 
Ondernemende Sportaanbieders willen dat het kabinet 
de avondlockdown voor sporters herziet. De sport roept op de coronaregels weer te 
verschuiven naar 20.00 uur ‘s. Bron: AD, 30 november 2021. 

Olaf Scholz die bondskanselier Merkel wil opvolgen wil dat 
vaccinatiestatus afneemt 

De Duitse sociaaldemocratische politicus Olaf Scholz, die bondskanselier Merkel wil 
opvolgen, heeft het parlement een opmerkelijk voorstel gedaan, meldt Bild. Scholz wil dat 
de vaccinatiestatus van een ingeënt iemand met de tijd afneemt. Doordat de effectiviteit van 
de vaccins na verloop van tijd daalt, zou de status 'volledig gevaccineerd' na zes maanden 
zijn geldigheid moeten verliezen, Bron: AD, 30 november 2021. 

Hardlopers moeten weer een jaar wachten: Bruggenloop in Rotterdam 
verplaatst naar 2022 
 
De DSW Bruggenloop gaat ook dit jaar niet door. Nadat eerder het bekende 
hardloopevenement over de Rotterdamse bruggen in 2020 al niet doorging, heeft de 
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organisatie vanwege de aangescherpte coronamaatregelen moeten besluiten om ook dit jaar 
geen Bruggenloop te organiseren. 
 
De organisatie zegt dat het de afgelopen dagen samen met de gemeente Rotterdam naar 
verschillende oplossingen zocht om de loop op een verantwoorde manier te organiseren. ‘Maar 
door het aanscherpen van de maatregelen is het voor ons niet mogelijk om een sfeervolle en 
veilige editie te organiseren.’ 
 
Remco Barbier, directeur van de Bruggenloop, noemt de beslissing ‘spijtig. ‘Veel deelnemers 
verheugden zich hierop. We doen niets liever dan zo veel mogelijk mensen in beweging 
brengen.’ Eerder vandaag zei de directeur al dat een van de maatregelen is dat bij 
sportevenementen geen publiek mag zijn. ‘Dat is een bij een evenement als de Bruggenloop 
heel lastig om aan te voldoen.’ 
 
De loop stond dit jaar gepland op 12 december en verschuift naar zondag 11 december 2022. 
De aangeschafte startbewijzen blijven geldig tot de volgende editie, verzekert de organisatie. 
Daarover hebben deelnemers inmiddels bericht gekregen. Bron: AD, 30 november 2021.  

 

Deelnemers aan de Bruggenloop Rotterdam lopen over de Erasmusbrug. © Bart Hoogveld  
 
Bijna 82.000 mensen hebben tot nu toe een boosterprik gekregen 

Bijna 82.000 mensen hebben tot nu toe een boosterprik gekregen, meldt het RIVM. Zo'n 
740.000 mensen van 80 jaar en ouder krijgen een uitnodiging. Ook zorgmedewerkers krijgen 
de aanvullende coronaprik. Over een tijdje zijn de 60-plussers aan de beurt en in de loop van 
volgend jaar de rest van de bevolking. 

Bijna 33.000 mensen hebben vorige week hun eerste prik tegen het coronavirus gehaald. Dat 
is het laagste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne in januari. Het aantal tweede 
prikken steeg. Ruim 56.000 mensen kregen vorige week hun herhaaldosis, het hoogste aantal 
sinds half oktober. 
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Ruim 13,2 miljoen mensen hebben in elk geval hun eerste inenting gekregen. Van hen hebben 
bijna 11,2 miljoen ook de tweede prik ontvangen. Van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder 
is nu 83,4 procent volledig gevaccineerd. Vorige week was dit 83 procent, de week ervoor 82,7 
procent. Bron: AD, 30 november 2021.  

In Europese Unie zijn zeker 44 mensen positief getest op de Omikron-
variant 

Er zijn tot nu in de Europese Unie zeker 44 mensen positief getest op de Omikron-
variant. Behalve in ons land is de virusvariant ook vastgesteld in België, Duitsland, Italië, 
Portugal, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Spanje en Zweden, en op Réunion, een Frans 
eiland bij Afrika. Buiten de EU is Omikron ook vastgesteld in Zuid-Afrika, Botswana, het 
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Australië, Canada, Israël, Japan en Hongkong, 
laat Europese gezondheidsdienst ECDC weten. Bron: AD, 30 november 2021.  

Deze zomer ging, als vervanging van de vliegverboden, de 
quarantaineplicht in 

Deze zomer ging, als vervanging van de vliegverboden, de quarantaineplicht in. Die geldt voor 
mensen die uit zeerhoogrisicogebieden zoals Afghanistan, Barbados en het Verenigd 
Koninkrijk, naar Nederland komen. Sinds de invoering ervan zijn er tot medio november 230 
bestuurlijke boetes opgelegd aan reizigers die zich niet aan dat voorschrift hielden.  

De plicht om vijf tot tien dagen thuis te blijven, geldt nu ook voor reizigers uit zuidelijk Afrika 
waar de Omikron-variant van het coronavirus is ontdekt. Vrijdag is een vlieg- en inreisverbod 
ingesteld. Groepen die daarvan zijn uitgezonderd, zoals Nederlanders die terug naar huis 
komen en andere EU-burgers, vallen ook onder de quarantaineplicht. De boete bij niet naleven 
van de plicht is 339 euro. 

Reizigers die vrijdag uit zuidelijk Afrika op Schiphol zijn geland, kunnen een telefoontje 
verwachten van het Quarantaine Servicepunt van het ministerie van Volksgezondheid. Er 
komt een boa aan de deur die controleert of iemand echt thuis is. ‘Normaal oen we een 
steekproef, maar voor reizigers uit Zuid-Afrika is het strenger, want we weten nog niet hoe 
risicovol die nieuwe variant is’, aldus het ministerie. Bron: AD, 30 november 2021.  

Om meer lijken te kunnen bewaren plaatst DELA speciale koelunits 

Om meer lichamen van overledenen te kunnen bewaren, plaatst DELA bij vier 
uitvaartcentra speciale koelunits, meldt Omroep Brabant. Dit vanwege oplopende 
besmettings- en sterftecijfers. ‘Wij hadden ze liever niet willen neerzetten’, zegt Walter Bonte 
van de DELA in Eindhoven. 

De koelunits staan bij de uitvaartcentra in Eindhoven, Den Bosch en Roosendaal. Morgen 
wordt een vierde geplaatst in Uden. Bij de eerdere coronagolven werden ook al extra 
koelcontainers geplaatst. 

De units lijken op grote zeecontainers, maar dat woord gebruiken ze bij DELA liever niet. In 
de units kunnen de lichamen van tien mensen worden bewaard. Daar liggen de overledenen 
in hun kisten naast elkaar. ‘De kisten worden niet opgestapeld.’ Bron: AD, 30 november 2021. 

Ingezonden brief  

Reactie op Omikron-variant: ‘Het hele alfabet komt de komende jaren voorbij’ 

‘Vaccineren is de enige manier om het onder controle te houden’ en ‘Onredelijk om de schuld 
bij Mark Rutte te leggen’: dit is een reactie op onderwerpen uit het nieuws die lezers 
bezighouden. Hieronder de brief die in de krant van zaterdag 27 november verscheen. Je kunt 
zelf een reactie insturen via brieven@ad. 
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Scholen | Scholen dicht, dan krijgt ieder kind online toch les. 

‘De buts in de tafel herinnert aan een knallende lockdownruzie’ (Column 29-11). Het punt dat 
ik niet volg is dat kinderen vanaf groep 6 twee keer per week moeten testen, maar met een 
snottebel mogen ze niet naar school komen, tenzij ze bij de GGD negatief getest zijn? 
(Tenminste, zo zegt de school). Het is natuurlijk te zot voor woorden dat in de winterperiode 
kinderen met een snotneus geweerd worden van school ook al hebben ze een negatieve thuis 
test. Voor ons als ouders is het niet te begrijpen waar ze hiermee naartoe willen. Niet de 
scholen sluiten en twee keer per week zelf testen. Maar met een snottebel mag je niet naar 
school. Dan zeg ik: gooi de scholen dicht tot 1 januari geef thuis onderwijs veilig vanachter je 
computer zodat er ook bij de kinderen geen verdeeldheid komt. Zo krijgt ieder kind gelijke 
kansen. 
 
Linda van Dijk 

Bron: AD, 30 november 2021. 

Een aantal Afrikaanse landen heeft de Verenigde Staten 
gevraagd om geen coronavaccins meer te sturen 

Een aantal Afrikaanse landen heeft de Verenigde Staten 
gevraagd om geen coronavaccins meer te sturen, omdat ze tot nu toe niet konden 
gebruiken wat ze kregen, zegt medisch topadviseur van het Witte Huis, Anthony Fauci. De 
landen zitten in hun maag met de Amerikaanse vaccins.  

Het is volgens de immunoloog nog te vroeg om conclusies te trekken over de gevolgen van 
de Omikron-variant van het coronavirus. ‘Het is heel moeilijk om te bepalen of deze variant 
tot zware ziekte gaat leiden’, zegt Fauci. Er zijn inmiddels 256 bevestigde gevallen in twintig 
landen volgens hem, maar nog niet in de VS. Bron: AD, 30 november 2021. 

Het Trump International Golf Links & Hotel heeft vorig jaar een verlies 
van 2 miljoen euro geleden 

Het Trump International Golf Links & Hotel in het Ierse dorp Doonbeg, eigendom 
van voormalig Amerikaans president Donald Trump, heeft vorig jaar een operationeel verlies 
van 2 miljoen euro geleden. Het aantal bezoekers daalde in het coronajaar met 69 procent, 
waardoor de omzet op 3,8 miljoen miljoen uitkwam.  

Trumps imperium van kantoorpanden, golfresorts en hotels, werd hard getroffen door de 
pandemie. Volgens de Bilionaires Index van persbureau Bloomberg raakte Trump vanaf het 
moment dat hij aantrad als president in 2017 tot het moment dat hij het Witte Huis eerder 
dit jaar verliet, zo'n 700 miljoen dollar aan vermogen kwijt. 

Een groot gedeelte daarvan verloor hij vermoedelijk vorig jaar. Hij zou momenteel goed zijn 
voor nog zo'n 2,5 miljard dollar. Trump is wel in staat geweest om schulden te herfinancieren 
en looptijden te verschuiven. Het resort in Ierland opende in juni 2021 weer de deuren en het 
zou er naar verluidt weer ongeveer even druk als voor de crisis. Bron: AD, 30 november 2021. 

Canada probeert de verspreiding van  Omikron-variant tegen te gaan   

Canada probeert de verspreiding van de Omikron-variant tegen te gaan en 
verplicht luchtreizigers uit alle landen, behalve de Verenigde Staten, om een bij aankomst een 
coronatest te ondergaan, meldt Gezondheidsminister Jean-Yves Duclos.  

‘Alle vliegtuigpassagiers van buiten Canada, afgezien van de VS, moeten worden getest op het 
vliegveld waar zijn Canada binnenkomen’, zegt Duclos. ‘Ze zullen zich daarna moeten isoleren 
tot de uitslag van de test bekend is.’  
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De overheid breidt ook het aantal landen uit zuidelijk Afrika, die onder het vliegverbod 
vallen, uit naar tien. Canada heeft inmiddels zes gevallen van de nieuwe coronavariant 
vastgesteld. Drie daarvan bij personen die recentelijk in Nigeria zijn geweest. 

Wie de afgelopen 14 dagen in Nigeria, Malawi of Egypte, is geweest, wordt tijdelijk de 
toegang tot Canada ontzegd, verklaart Transportminister Omar Alghaba. Het inreisverbod 
gold al voor Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Eswatini, Zimbabwe en Mozambique. Bron: AD, 
30 november 2021. 

FvD-leider in Eerste Kamer wil geen medisch advies van Baudet: ‘Ik ben 
gevaccineerd’ 

De fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer, Paul Frentrop, is 
gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zei hij vandaag in een debat in de senaat. Saillant 
genoeg gaat hij daarmee in tegen het advies dat partijleider Thierry Baudet steeds geeft om af 
te zien van vaccinatie. 

Volgens Frentrop moeten mensen echter niet luisteren naar ‘medische adviezen van welke 
partijleider dan ook.’‘Ik ben gevaccineerd. Ik vind het verstandig dat te doen, mede gezien mijn 
gewicht. Ik zou afraden om medische adviezen te volgen van welke partijleider dan ook’, zei 
hij op vragen van Kamerlid en ex-FvD’er Henk Otten. 

Baudet noemde vaccins eerder ‘levensgevaarlijk’ en roept zijn achterban bij voortduring op 
deze niet te nemen. De FvD-leider noemde de bijwerkingen ‘heftig’, sprak van ‘experimentele 
gentherapie’, waarvan de ‘termijn-effecten op het immuunsysteem volstrekt onbekend’ zijn. 
Hij twitterde onlangs nog: ‘WHATEVER YOU DO: DON’T TAKE THE ‘VACCINE’!  

Op de website van Forum suggereerde Baudet zelfs dat het misschien wel een ‘plicht’ van 
burgers is om de vaccinatie te weigeren. ‘Juist om deze absurde tweedeling die dreigt te 
ontstaan te voorkómen, deze absurde controlemaatschappij te blokkeren?’, zo schreef hij in 
een opiniestuk. Baudet schreef dat vaccinaties ‘lockdowns legitimeren’, en een ‘QR-
maatschappij faciliteert’. 

Baudet laat via een woordvoerder de volgende reactie optekenen. ‘Het was Paul Frentrop’s 
persoonlijke keuze om zich te laten vaccineren. Die vrijheid heeft iedereen en zoals bekend is 
FVD een voorstander van maximale vrijheid om te beschikken over het eigen lichaam. Maar 
inderdaad: wij verschillen van mening over de baten en risico’s van de coronavaccins. 
Ondertussen zijn we het er beide wel volledig over eens dat een vaccinatieplicht, en het 
voortduren van vrijheidsbeperkende maatregelen, onacceptabel zijn.’ 

Frentrop en Baudet zijn eigenlijk sinds de oprichting van Forum erg innig. Op één periode na 
vertolkte Frentrop ook belangrijke bestuurlijke posities binnen de partij. Bovendien schreven 
Baudet en hij samen het boek ‘De ravage van tien jaar Rutte.’    

FvD-Eerste Kamerlid Theo Hiddema wil niet zeggen of hij is gevaccineerd. ‘Omtrent privézaken 
verband houdende met mijn beheer van mijn lichamelijke behuizing laat ik mij niet uit in een 
politieke context.’ 

Recent nog onderstreepte Baudet zijn weerzin rond vaccins toen op sociale media de grap 
rondging dat hijzelf was gevaccineerd. Met de hashtag #Thierryisgevaccineerd werd een 
ludieke actie op gang gezet, in reactie op de onbewezen claims die complotdenkers verspreiden 
via Twitter, soms met hulp van Baudet. De FvD-leider beet fel van zich af door te zeggen dat 
de claim ‘totaal belachelijk’ was. Bron: AD, 30 november 2021. 
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Paul Frentrop van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. © ANP 

 
WHO adviseert 60-plussers niet te reizen 

Mensen boven de 60 zouden hun reisplannen maar even in de ijskast moeten zetten om niet 
te worden blootgesteld aan de risico’s die de Omikron-variant met zich meebrengt, stelt de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die herhaalt wel dat algemene reisverboden niet zinvol 
zijn om de verspreiding van het al dan niet gemuteerde virus tegen te houden. 

De WHO heeft Omikron als zorgelijk en risicovol aangemerkt. Na de ontdekking in Zuid-Afrika 
vorige week is de variant over de hele wereld opgedoken. Inmiddels hebben 56 landen 
reismaatregelen genomen in een poging Omikron-import te vertragen. 

In navolging van virologen en andere wetenschappers stelt de WHO dat de variant zeker tot 
meer besmettingen in Europa en elders gaat leiden. Mensen met aandoeningen waardoor ze 
grote risico’s lopen bij een coronabesmetting zoals hartkwalen, kanker en diabetes en ook 60-
plussers doen er daarom goed aan voorlopig niet te reizen, aldus de 
Wereldgezondheidsorganisatie in afwachting van meer duidelijkheid over de gevolgen en het 
gevaar van de nieuwe variant. 

De WHO raadt overheden aan goed te kijken naar het screenen, testen en isoleren van 
vliegtuigpassagiers. Wees bij het nemen van maatregelen ‘kalm, gecoördineerd en coherent’, 
is het advies. Bron: ANP, 30 november 2021. 

Gordon mag niet mee met vliegtuig naar Dubai 

Gordon moet voorlopig in Nederland blijven. Dinsdagmiddag wilde de presentator op Schiphol 
met het vliegtuig naar zijn nieuwe woonplaats Dubai, maar hij mocht niet aan boord. Dubai 
weigert vanwege de Omikron-variant mensen die in de afgelopen veertien dagen in Zuid-Afrika 
zijn geweest. Vorige week was Gordon nog in Zuid-Afrika. 
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‘Nou lekker dan ondanks uitgebreide testen niet meekomen op zowel Emirates als KLM naar 
Dubai nog een week in de zeikregen zitten’, foetert hij op Instagram. ‘Volslagen belachelijk die 
paniek met dit kutvirus! Thuis maar even gezellig maken! De wereld is gek geworden echt!!!’ 

Gordon vertrok uit Zuid-Afrika voor het afgelopen vrijdag ingestelde vliegverbod vanwege de 
nieuwe coronavariant. Hij woonde zaterdagavond de finale bij van de talentenjacht K2 zoekt 
K3, waarvan hij een van de juryleden is. Op Twitter verschenen verschillende verontwaardigde 
reacties van kijkers van het programma die vonden dat hij erg zweette en verkouden klonk. 
Gordon gaf later aan dat dit kwam door zijn te warme kleding.  Bron: ANP, 30 november 2021. 

Omikron bereikt Japan, ondanks ongekend strenge inreisbeperkingen 

De nieuwe Omikron-variant van het coronavirus heeft ook Japan bereikt. Daar had de 
regering juist strenge maatregelen genomen om de variant buiten de deur te houden. Het land 
ging dinsdag op slot voor buitenlanders en er komen ook strengere quarantaineregels voor 
Japanners die terugkeren uit het buitenland. 

De Japanse regering meldt dat de besmette persoon in Namibië is geweest, bericht omroep 
NHK. Die reiziger zou onlangs zijn aangekomen in Japan. Premier Fumio Kishida heeft de 
nieuwe inreisbeperkingen die nu gelden ‘tijdelijk’ en ‘uitzonderlijk’ genoemd. ‘We doen dit uit 
veiligheidsoverwegingen tot er meer duidelijk is over de Omikron-variant’, zei hij deze week. 

Japan is niet het enige land dat probeert om verspreiding van Omikron tegen te gaan met 
nieuwe inreisbeperkingen, maar de Japanse maatregelen behoren wel tot de strengste in de 
wereld. Ook Israël besloot buitenlanders te weren. Nederland koos ervoor om niet-EU-burgers 
te weren uit landen in het zuiden van Afrika, waar de variant was opgedoken. Bron: ANP, 30 
november 2021. 

Burgemeesters werken aan langetermijnplan tegen polarisatie: 'Virus 
gaat niet weg' 

De burgemeesters van de veiligheidsregio's werken aan een langetermijnstrategie om 
polarisatie in de samenleving tegen te gaan. Door het coronavirus ziet het Veiligheidsberaad 
steeds grotere tegenstellingen tussen mensen. ‘Je moet een strategie hebben. Het virus gaat 
niet helemaal weg en krijgt een vaste plaats in ons leven.’ 

De burgemeesters merken steeds meer spanningen in de samenleving. Dat vertelde Hubert 
Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, vanavond. 

Hoe de langetermijnplanning om polarisatie tegen te gaan eruitziet is nog niet helemaal 
duidelijk. Bruls wil in elk geval niet met de 'kleine groep aanjagers' in discussie, maar alleen 
in gesprek met de grote meerderheid die wel vatbaar is voor argumenten. 

‘Stop daar je energie in. Die andere mensen zijn niet bereid te luisteren en zijn dus ook niet 
te overtuigen. Juist door het midden te versterken, ligt de kracht en de oplossing. Dan wordt 
de groep radicalen vanzelf weer klein’, verwacht Bruls. 

Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is polarisatie al een paar jaar aan 
de gang. ‘Sociale media hebben hierin een enorme aanjagende en vergiftigende rol. Die media 
moeten niet worden gebruikt voor opruiing en vuilspuiterij’, zegt hij. 

Dat ophitsen via bijvoorbeeld het platform Telegram resulteerde in steden als Rotterdam in 
rellen. ‘Afgelopen weekeinde is het gelukkig goed gegaan’, zegt Grapperhaus. Hij vindt dat 
opruiers niet alleen strafrechtelijk moeten worden vervolgd, maar ook moeten opdraaien voor 
de schade die zij hebben veroorzaakt. 
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Polarisatie kost de politie heel veel inspanning, zegt politiechef Martin Sitalsing van de eenheid 
Midden-Nederland. Hij schoof bij het Veiligheidsberaad aan. Het raakt bovendien de 
neutraliteit van de politie, zegt hij. 

‘Die neutraliteit, dat voor ons een groot goed is, komt ter discussie te staan omdat de politie 
door radicale groepen wordt gezien als een symbool van het overheidsbeleid. Dat maakt het 
complex’, zegt Sitalsing. ‘Wij willen een politie voor iedereen zijn en zo objectief mogelijk 
optreden.’ 

Volgende week komen de burgemeesters opnieuw samen om een ander onderwerp uit te 
diepen. Later vormen al deze bijeenkomsten de basis voor een langetermijnstrategie tegen 
corona. Bron: RTL Nieuws, 30 november 2021. 

Omikron ontstaan in HIV-patiënt? 

Hoe heeft de nieuwe coronavariant Omikron kunnen ontstaan? Het kan weleens een HIV-
patïent zijn geweest, wiens lichaam heeft gezorgd voor de vele mutaties. Dat zegt Carsten 
Watzl, hoofd van het Duitse Vereniging voor Immunologie (DGfI). In de Duitse pers heeft hij 
gezegd dat het zwakkere immuunsysteem van iemand met HIV verantwoordelijk kan zijn voor 
het woekeren van mutaties bij het virus. 

Zuid-Afrika kent veel HIV-patiënten die niet of niet toereikend medicijnen ontvangen tegen 
hun ziekte. Ze hebben een verzwakte afweer tegen virussen en bacteriën. Ziekteverwekkers 
kunnen zich ongehinderd vermeerderen en daarbij flink muteren. Daaronder Corona, dat aan 
HIV is verwant. 

Omikron heeft alleen al in het spike-eiwit een ongewoon hoog aantal van ongeveer 30 
aminozuurveranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke SARS-CoV-2 uit Wuhan, 
China. Daaronder zijn mutaties waarvan bekend is dat zij in verband kunnen worden gebracht 
met een grotere overdraagbaarheid en immuunontsnapping. Dat is het vermogen van 
ziekteverwekkers om zich aan de verdediging door het immuunsysteem te onttrekken. 

Bovendien zijn er veel mutaties waarvan de betekenis nog onduidelijk is. Zelfs als we het effect 
van individuele mutaties van de andere varianten kennen of kunnen schatten, is het 
momenteel onduidelijk welk effect deze combinatie van mutaties zal hebben en of fabrikanten 
de vaccins daarop kunnen aanpassen. Bron: FAQT, 30 november 2021. 

Tegenstrijdige signalen over Omikron-variant: 'Het is allemaal heel 
complex' 

Besmettelijker? Ziekmakender? Er gaan een hoop verhalen rond over de nieuwe coronavariant 
Omikron, die in Zuid-Afrika voor het eerst werd aangetroffen. De vraag is: hoe moet je dit 
soort informatie nou wegen? Klopt deze informatie? Eén ding is zeker: het is oppassen met te 
snelle conclusies. 

We beginnen met de besmettelijkheid. De WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, heeft de 
nieuw ontdekte variant als 'zorgelijk' bestempeld. De eerste onderzoeksresultaten laten zien 
dat de variant zich veel sneller verspreidt dan de eerdere varianten. De besmettingen lopen 
vooral hard op in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng, waar ook Johannesburg onder valt. 

Eric Snijder is hoogleraar moleculaire virologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. 
Zijn advies: staar je niet blind op die besmettingscijfers. ‘Besmettelijkheid bestaat uit 
meerdere onderdelen. Stel dat meer mensen besmet worden, verspreiden mensen met de 
nieuwe variant dan meer virusdeeltjes? Of kan dit virus wellicht makkelijker aan de bestaande 
immuniteit ontsnappen? Dat zijn verschillende fenomenen, die ook door elkaar kunnen lopen. 
Het is belangrijk dat dit eerst verder wordt uitgeplozen.’ 
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Of deze variant gevaarlijker is dan de deltavariant, is volgens de hoogleraar op dit moment 
niet te zeggen. ‘Om daarachter te komen moet je eigenlijk twee grote groepen volgen. Een groep 
die besmet raakt met de deltavariant en een groep met de Omikron-variant. Dan ga je kijken 
hoe zo'n virus zich verspreidt en of het meer of minder mensen ziek maakt.’ Zo'n onderzoek 
kost tijd. Weken, zo niet maanden, schat hij. 

Ondertussen verschijnen in de media deskundigen die er tóch alvast wat over willen zeggen. 
De één klinkt alarmistisch, de ander juist geruststellend. 

Eric Feigl-Ding, een Amerikaanse epidemioloog, twitterde gisteren met waarschuwingstekens. 
‘Verdrievoudiging van ziekenhuisopnames in twee weken’, schreef deze wetenschapper in 
kapitalen naar zijn 627.000 volgers. 

In de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng liep het aantal opnames inderdaad hard op de 
afgelopen weken. Van 135 naar 418. De gegevens zijn in te zien op de website van het Zuid-
Afrikaanse RIVM. 

De epidemioloog veegt ook de vloer aan met de bewering dat de nieuwe variant zorgt voor een 
mild ziektebeeld. Volgens hem is het citaat van een arts in de verkeerde context geplaatst. 
‘Trap er niet in - zoveel weten we nog niet.’ Dat gezonde jonge mannen weinig last hadden van 
het virus, zegt nog te weinig over de klachten bij de rest van de bevolking. 

En, zo schreef hij, vergeet niet dat het even duurt voordat mensen tegelijk in het ziekenhuis 
komen. Die cijfers kunnen nog verder gaan oplopen. Hetzelfde geldt voor het dodental. 

Maar stel nou dat het waar is, dat de nieuwe variant inderdaad zorgt voor een mild ziektebeeld 
in combinatie met een hoge mate van besmettelijkheid, is het dan misschien juist goed dat 
deze mutatie veel rondgaat? Nee, niet per definitie, zeggen meerdere deskundigen. Het kan er 
toch voor zorgen dat er méér mensen tegelijk in het ziekenhuis komen. 

Het is eigenlijk een rekensom. De Wageningse epidemioloog Marino van Zelst deelde gisteren 
al even een voorbeeld op Twitter. De kans dat iemand overlijdt kan met een nieuwe variant 
iets lager zijn, maar als veel méér mensen ziek worden door die nieuwe variant dan kunnen 
uiteindelijk toch meer mensen overlijden. Minder ziekmakend klinkt dus prettig voor jou als 
persoon, maar het totaalprobleem wordt er zelf niet per se kleiner door. 

En de vaccins, weten we al of die goed werken tegen deze nieuwe variant? Volgens Salim 
Abdool Karim, de leidende epidemioloog in Zuid-Afrika, is dat waarschijnlijk wel het geval. 
Volgens deze wetenschapper helpen de inentingen ook bij de nieuwste variant tegen een 
ernstig ziekteverloop. 

Volgens Eric Snijder van het LUMC viel dat ook wel te verwachten. ‘Als het helemaal niet 
effectief meer zou zijn, dát zou pas verassend zijn. Maar tot nu toe zijn daar geen aanwijzingen 
voor.’ Bovendien, zegt hij, als de huidige vaccins tien procent minder effectief zouden zijn, kun 
je nog steeds stellen dat ze behoorlijk goed werken. 

De vaccins lijken dus nog effectief, verder is het oppassen met te snelle conclusies. ‘Het is 
allemaal heel complex. Het probleem is dat niet alleen het virus zich soms anders gedraagt, 
maar ook de gastheer zelf, wij dus. Kijk maar naar wat er in de zomer gebeurde met het dansen 
met Janssen. De reproductiefactor ging binnen enkele weken van 1 naar 3, terwijl het ging 
om hetzelfde virus. Het gedrag is dus ook bepalend. Dat maakt het heel complex. Het is 
wachten tot er meer feiten zijn.’ Bron: RTL Nieuws, 30 november 2021. 
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Kuipers verwacht niet dat extra maatregelen maar voor drie weken zijn 

Ernst Kuipers denkt niet dat het maatregelenpakket dat zondag is ingegaan na drie weken 
alweer kan worden losgelaten. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) 
noemde dat ‘weinig waarschijnlijk’, omdat de ziekenhuisbezetting daarvoor te hoog is. 

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) 
zeiden vrijdag dat de nieuwe maatregelen in ieder geval drie weken gelden en dat daarna 
gekeken wordt of een verlenging nodig is. 

Rutte sprak de hoop uit dat de maatregelen maar voor drie weken gelden, zodat we ‘een beetje 
een normale Kerst’ kunnen vieren. Maar op de vraag hoe realistisch die hoop is, gaf hij geen 
duidelijk antwoord. 

Kuipers doet dat dus wel en houdt sterk rekening met een langere duur van de nieuwste 
coronamaatregelen. ‘Dan moeten we echt een daling zien in het aantal besmettingen en dat 
moet je dan ook voor enige tijd vasthouden.’ 

Dat komt volgens de LNAZ-voorzitter doordat het dagelijkse aantal positieve tests en daardoor 
ook het aantal ziekenhuisopnames op een ‘heel hoog niveau’ liggen. 

De maatregelen moeten dus lang worden volgehouden totdat de bezetting in de ziekenhuizen 
zich weer op een acceptabel niveau bevindt. Vanaf dat moment kan de samenleving weer wat 
meer vrijheid worden gegeven. 

Kuipers noemde maandag geen precies getal, maar gaf aan dat als de dagelijkse instroom aan 
ziekenhuispatiënten met corona halveert, dat ‘goed te combineren is met de reguliere zorg’. 

Maandag zijn 48 coronapatiënten opgenomen op de intensive care (ic) en dat aantal is 
ongeveer even groot als het daggemiddelde van afgelopen week. 

In totaal liggen er 2.780 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 571 op de ic. Het aantal 
coronapatiënten in het ziekenhuis is even groot als afgelopen winter tijdens het hoogtepunt 
van de tweede golf. 

Kuipers houdt er rekening mee dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in ieder 
geval nog een week blijft stijgen. Wanneer een daling in gaat zetten, durft Kuipers nog niet te 
voorspellen. Bron: NU.nl, 30 november 2021. 

Tientallen Britten zitten al drie nachten vast in pub door hevige 
sneeuwval 

Ongeveer vijftig Britten hebben dankzij storm Arwen al drie nachten moeten doorbrengen in 
een van de hoogstgelegen pubs in het land, meldt BBC News maandagochtend. De bezoekers 
van The Tan Hill Inn raakten vrijdag ingesneeuwd na een optreden van een Oasis-coverband. 

In totaal kwamen 61 gasten vrijdagavond naar de herberg in North Yorkshire. Het begon die 
nacht al flink te sneeuwen, waardoor ze moesten blijven slapen. De ochtend erna lag er bijna 
1 meter sneeuw voor de deur. 

Gezien de weersomstandigheden wordt rijden afgeraden. Ook is een van de belangrijkste 
toegangswegen naar de pub afgesloten vanwege schade aan elektriciteitskabels. Enkele gasten 
die vanwege een medische of andere noodzaak toch naar huis moesten, zijn zondag opgehaald 
door een gespecialiseerd reddingsteam. 
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De andere mensen vermaken zich prima, zegt pubmanager Nicola Townsend tegen de BBC. 
‘Er zijn nieuwe vriendschappen gevormd. We hebben quizzen en karaoke georganiseerd. De 
chefs maken lekker eten, mensen spelen spelletjes... We hebben het gewoon heel leuk.’ 

Storm Arwen bracht afgelopen weekend slecht weer met zich mee. Tienduizenden mensen in 
het Verenigd Koninkrijk zitten al dagenlang zonder elektriciteit. Het slechte weer heeft tot 
dusver drie levens geëist. Bron: NU.nl, 30 november 2021. 

 

@ NU.nl 

Slechts kwart Nederlanders kan zich financieel gezond noemen 

Maar iets meer dan een kwart van de Nederlanders heeft zijn geldzaken goed op orde en mag 
zich 'financieel gezond' noemen. Liefst de helft van de bevolking is financieel kwetsbaar. Dat 
zijn de conclusies van een onderzoek van adviesfirma Deloitte. 

Die keek in samenwerking met ING, Nibud en de Universiteit Leiden naar de financiële staat 
van vijfduizend Nederlandse huishoudens. 

Bij het onderzoek, waarover Het Financieele Dagblad bericht, werd niet alleen gekeken naar 
zaken als schulden of inkomen, maar bijvoorbeeld ook naar de situatie van respondenten, 
hun houding, gedrag en gevoelens wat betreft inkomsten, uitgaven, sparen, lenen en 
plannen. Slechts 27 procent van de ondervraagden doet het volgens de onderzoekers goed.  

Zij zeggen dat het nodig is om breder onderzoek te doen naar financiële gezondheid omdat 
'het in dit land lijkt alsof er maar twee opties zijn.’‘Met financiële problemen ben je ongezond, 
zonder ben je gezond. Maar dat is een te zwart-witte weergave van de werkelijkheid.’ 
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Volgens de onderzoeker is iemand financieel gezond als die op een comfortabele manier aan 
huidige en lopende verplichtingen kan voldoen en met financiële zekerheid levensdoelen kan 
nastreven.  

Onder de respondenten zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. De laatste groep scoort 
op de meeste vlakken minder goed. Zo hebben mannen een hoger inkomen, kunnen ze daar 
beter mee rondkomen, hebben ze grotere spaarbuffers en voorspellen ze hun inkomen beter.  

Verder zijn mensen in grote steden minder vaak financieel gezond dan daarbuiten, volgens de 
onderzoekers omdat er meer zzp'ers en jongeren wonen. Daarnaast krijgen ze vaker met 
omstandigheden als echtscheidingen en ontslag te maken.  Bron: RTL Nieuws, 29 november 
2021. 

In Brazilië zijn twee gevallen van de Omikron-variant gemeld 

In Brazilië zijn twee gevallen van de Omikron-variant opgedoken. Het zijn de eerste 
besmettingen met de nieuwe coronavariant in Latijns-Amerika. De besmettingen werden 
vastgesteld onder reizigers die terugkwamen uit Zuid-Afrika, melden de autoriteiten. 

Het gaat om een 41-jarige man en een 37-jarige vrouw. Ook andere verdachten gevallen 
worden onderzocht. Zo is er een passagier uit Ethiopië die eerder Zuid-Afrika had bezocht en 
zijn er verdachte gevallen in Belo Horizonte en in de hoofdstad Brasilia. 

In Europa hebben volgens het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 
(ECDC) 44 mensen tot nu toe positief getest op de Omikron-variant. De variant is vastgesteld 
in België, Nederland, Duitsland, Italië, Portugal, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Spanje en 
Zweden, en op Réunion, een Frans overzees departement ten oosten van Madagaskar. 

Buiten de Europese Unie is de Omikron-variant ook vastgesteld in Zuid-Afrika, Botswana, het 
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Australië, Canada, Israël, Japan en Hongkong. En nu dus 
ook in Brazilië. Bron: AD, 1 december 2021. 

Meer dan een half miljoen mensen zijn in november positief getest op het 
coronavirus 

Meer dan een half miljoen mensen zijn in de maand november positief getest op het 
coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde in dertig dagen 
tijd 511.300 nieuwe gevallen. Dat is een nieuw maandrecord. Het oude record was al op 20 
november verbroken en is in de anderhalve week erna verder aangescherpt. 

Gemiddeld waren er in november 17.043 positieve tests per dag. Op 24 november meldde het 
RIVM 23.735 bevestigde besmettingen, het hoogste aantal positieve tests in een dag tijd sinds 
het begin van de epidemie. 

In de 30 dagen van november zijn meer positieve tests geregistreerd dan in de 153 dagen van 
de maanden juni, juli, augustus, september en oktober bij elkaar. 

Het oude maandrecord is van december vorig jaar. Dat was de piek van de tweede golf. In 31 
dagen tijd waren er toen 273.443 bevestigde besmettingen. In oktober vorig jaar waren er 
229.559 nieuwe gevallen en in april van dit jaar 223.732. Bron: AD, 1 december 2021. 

Wie niet volledig is gevaccineerd kan beter niet reizen 

Wie niet volledig is gevaccineerd tegen Covid-19 en ook kwetsbaar is voor het virus, kan 
voorlopig beter niet reizen naar gebieden waar de Omikron-variant van het coronavirus wordt 
overgedragen binnen de gemeenschap. Dat zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
dinsdag in een bijgewerkt reisadvies over de pas ontdekte variant. 
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‘Personen die niet volledig zijn gevaccineerd of die geen bewijs hebben van eerdere SARS-CoV-
2-infectie en een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van ernstige ziekte en 
overlijden, inclusief mensen van 60 jaar of ouder of mensen met co-
morbiditeiten (bijvoorbeeld hartaandoeningen, kanker en diabetes) wordt geadviseerd om 
reizen naar gebieden met gemeenschapsoverdracht uit te stellen’, aldus de verklaring. 

Met 'gebieden met gemeenschapsoverdracht' doelt de WHO op regio's en landen waarvan is 
vastgesteld dat de Omikron-variant al door de inwoners onderling aan elkaar wordt 
doorgegeven, zoals Zuid-Afrika, Malawi en Nigeria. 

Eerder op dinsdag berispte de WHO nationale regeringen voor het stopzetten van reizen vanuit 
zuidelijk Afrika als reactie op de opkomst van de variant. ’Reisverboden zullen de 
internationale verspreiding niet voorkomen, maar leggen wel een zware last op levens en 
bestaansmiddelen’, zei het VN-gezondheidsorgaan.  Bron: AD, 1 december 2021. 

Deskundigen adviseren de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit 
(FDA) een pil van farmaceut Merck in te zetten tegen Covid-19 

Deskundigen adviseren de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit (FDA) een pil van 
farmaceut Merck in te zetten tegen Covid-19. Het middel molnupiravir moet voorkomen dat 
mensen die het coronavirus onder de leden hebben ernstige ziekteverschijnselen ontwikkelen 
of zelfs overlijden. 

Het zou het eerste geneesmiddel tegen de ziekte zijn als het wordt goedgekeurd, vooral bedoeld 
voor patiënten die al risico lopen. Dertien leden van het panel stemden voor en tien tegen. Het 
besluit komt terwijl wetenschappers bezig zijn de ernst van de Omikron-variant op waarde te 
schatten. 

Volgens Merck, dat in Europa actief is onder de naam MSD, kan het medicijn thuis kort nadat 
de infectie is vastgesteld worden geslikt. De FDA neemt naar verwachting snel een besluit over 
het medicijn, waar ook de Europese toezichthouder EMA naar kijkt. Farmaceut Pfizer heeft 
ook een aanvraag gedaan voor goedkeuring van een antivirale pil. Bron: AD, 30 november 
2021. 

Kabinet slaat mogelijkheid over om extra medicatie tegen COVID-19 in 
te kopen 

Het demissionaire kabinet slaat de mogelijkheid over om extra medicatie tegen COVID-19 in 
te kopen. Het gaat om Ronapreve, dat onlangs door het Europese geneesmiddelenbureau 
(EMA) is goedgekeurd. Dat meldt NU.nl. 

Nederland doet wel mee via de Europese inkooproute, maar maakt geen gebruik van de 
mogelijkheid om daarnaast nog zelf in te slaan. 

Die deadline is verlopen, laten Haagse bronnen aan NU.nl weten. Er worden meerdere 
coronamedicijnen ontwikkeld, waarvan een aantal al is goedgekeurd door het EMA. 

Ronapreve helpt coronapatiënten van twaalf jaar en ouder die een grote kans op een ernstig 
verloop van een infectie hebben door bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem, maar nog 
geen extra zuurstof nodig hebben. Bron: AD, 1 december 2021.  
 
Pillen tegen corona zijn goed nieuws: ‘Kan druk op ziekenhuizen fors 
verminderen’ 

Medicijnen die gaan helpen de coronacrisis op te lossen, zijn in de maak. Er zijn nog beren op 
de weg, zoals de hoge kosten, maar: ‘Deze middelen hebben echt de potentie om de druk op 
ziekenhuizen bij een volgende golf te verminderen.’ 
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Plotseling meldt het ene na het andere bedrijf zich met geneesmiddelen die een patiënt 
kunnen afhelpen van het coronavirus, of zelfs voorkomen dat iemand het krijgt. AstraZeneca, 
Eli Lily, GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer, Roche: een farmaceut zonder eigen coronamedicijn 
telt niet meer mee, zo lijkt het.  

De beloofde resultaten zijn spectaculair. Pfizer ontwikkelde een pil die de kans op 
ziekenhuisopname en overlijden met 89 procent zou verminderen, als iemand hem binnen 
drie dagen na het krijgen van coronasymptomen neemt. AstraZeneca presenteerde vorige 
week een antilichamen-injectie die preventief kan worden toegediend, en die de kans op het 
krijgen van Covid-19 na een halfjaar nog met 83 procent verkleint. Bron: AD, 1 december 
2021.  

Kabinet maakt geen gebruik van mogelijkheid extra coronamedicijn in 
te kopen 
 
Het demissionaire kabinet ziet af van de mogelijkheid om extra medicatie tegen COVID-19 in 
te kopen. Het gaat om Ronapreve, dat onlangs door het Europese geneesmiddelenbureau 
(EMA) werd goedgekeurd. De deadline is verlopen, laten Haagse bronnen aan NU.nl weten. 
 
Nederland doet wel mee via de Europese inkooproute, maar maakt geen gebruik van de 
mogelijkheid om daarnaast nog zelf in te slaan. Er worden meerdere coronamedicijnen 
ontwikkeld; een aantal daarvan is al goedgekeurd door het EMA.  
 
Ronapreve helpt coronapatiënten van twaalf jaar of ouder die een grote kans op een ernstig 
verloop van een infectie hebben door bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem, maar nog 
geen extra zuurstof nodig hebben. Ook verkleint het de kans dat deze patiënten overlijden. 
Het medicijn werkt daarnaast preventief, waardoor gebruikers minder vatbaar voor het virus 
worden. 
 
Ronapreve wordt al in Nederland gebruikt. Patiënten moesten daar toestemming voor geven, 
vóór de goedkeuring van het EMA. Het is niet duidelijk of Ronapreve ook tegen de nieuwe 
omikronvariant werkt, de zorgwekkende mutatie van het coronavirus die inmiddels ook in 
Nederland circuleert.  
 
Volgens bronnen op het Binnenhof hadden landen tot 1 december - dat is vandaag - de kans 
om zich in te tekenen voor extra bijbestelling van het medicijn. Daarna zou fabrikant Roche 
niet meer kunnen garanderen dat er aan de vraag wordt voldaan. Het middel komt naar 
verwachting begin volgend jaar op de markt. 
 
Als Nederland toch zou besluiten het medicijn bij te bestellen, dan staat het achteraan in de 
rij. 
 
Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat 
desgevraagd weten dat het al een contract heeft gesloten met een fabrikant van een 
vergelijkbaar product dat in december wordt geleverd.  
 
Volgend jaar mogelijk geen zware lockdown dankzij coronapil. RIVM-directeur Jaap van Dissel 
verwacht dat Nederland dankzij coronamedicatie voor het laatst een winter met zware 
coronamaatregelen krijgt, zei hij onlangs tegen NU.nl. ‘Het is gunstig, want het gaat er wel 
aankomen’, aldus Van Dissel over de coronapil van farmaceut MSD, die recent ook door het 
EMA werd goedgekeurd.  
 
Demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) liet op de persconferentie van 
afgelopen vrijdag weten dat het kabinet overweegt om molnupiravir, zoals de pil van MSD 
heet, eigenhandig in te kopen. Dat gebeurt naast de Europese inkoopprocedure. ‘We willen 
graag over dat middel beschikken’, zei de bewindsman. 
 



136 
 

Hoewel De Jonge alles wil hebben ‘wat ons uit deze crisis kan helpen’, wees hij er ook op dat 
medicijnen niet ‘een silver bullet’ zijn waarmee de crisis in één klap is opgelost. Bron: NU.nl, 
1 december 2021.  
 
De Australische economie is in het derde kwartaal gekrompen 
 
De Australische economie is in het derde kwartaal gekrompen. Oorzaak waren de lockdown in 
onder meer Sydney, Melbourne en Canberra vanwege de coronapandemie. Daardoor gaven 
consumenten minder uit, met name aan diensten zoals de horeca en cultuursector, maar ook 
vervoer. 
 
De afname met 1,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal viel nog mee, want economen 
hadden eigenlijk gerekend op een krimp met 2,8 procent. De gestegen energieprijzen hielpen 
daarbij, want daardoor kwam er meer vraag naar kolen die ook nog eens duurder waren. 
De export van die fossiele brandstof stutte de Australische economie juist. 
 
Op jaarbasis groeide de Australische economie wel, met 3,9 procent. Ook vorig jaar waren er 
namelijk lockdowns in het land die zorgden voor krimp. 

Recente cijfers geven aan dat de economie sterk herstelt van de lockdowns. Zo hebben 
huishoudens na die gesloten periodes meer geld over om te besteden en trekt ook de import 
van goederen weer aan. De Omikron-variant van het coronavirus zorgt desondanks weer voor 
onzekerheid.  

Australië scherpte vanwege die variant de reisbeperkingen weer aan. Toch hoopt het land 
dankzij vaccinaties nieuwe harde lockdowns te kunnen voorkomen. Inmiddels is 87 procent 
van de Australiërs van 16 jaar en ouder ingeënt. Bron: AD, 1 december 2021. 
 
Thuiszorg- en verpleeghuisorganisaties in Roosendaal, Bergen op Zoom 
en Etten-Leur voeren actie voor versnelde boosterprik voor personeel 
 
Thuiszorg- en verpleeghuisorganisaties in de Brabantse plaatsen Roosendaal, Bergen op 
Zoom en Etten-Leur schieten zelf in actie om personeel versneld de boosterprik tegen corona 
te geven. Aanleiding: de GGD West-Brabant heeft pas in januari de capaciteit om die klus te 
klaren. 
 
Dat meldt thuiszorgbestuurder Christ-Jan Danen van TWB West-Brabant. Om zo snel 
mogelijk te kunnen prikken hebben TWB, huize St. Elisabeth en stichting Groenhuysen in 
Roosendaal, het Bergse tanteLouise en Avoord in Etten-Leur de handen ineen geslagen. 
 
Van 11 tot en met 19 december gaan medewerkers van de vijf instellingen elkaar vaccineren 
bij de GGD-straat in Roosendaal. De GGD zet dus geen prikken, maar stelt wel ruimte 
beschikbaar aan de Tussenriemer, bevestigt GGD West-Brabant. 
 
Bij TWB hebben al honderd medewerkers zich aangemeld om als vrijwilligers te helpen bij het 
prikken. Het Bravis ziekenhuis maakt de vaccins klaar. Per uur kunnen 90 prikken gezet 
worden. Het gaat om duizenden zorgmedewerkers: alleen al bij TWB werken ongeveer 1000 
mensen in de verpleging en verzorging die aan 3400 cliënten zorg verlenen. Bron: AD, 1 
december 2021. 
 
Prijzen aan de pomp zakken weer 

De prijzen aan de pomp zijn al ruim een week aan het dalen. Zo betaal je voor benzine 1 tot 
1,5 cent per liter minder dan vorige week. blijkt uit cijfers van consumentencollectief 
UnitedConsumers. Directeur Paul van Selms verwacht dat benzine binnenkort mogelijk 
minder dan 2 euro kost. 
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Tot kort geleden liepen de brandstofprijzen juist flink op. Twee maanden geleden kwam de 
gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine zelfs voor het eerst boven de 2 euro uit. 
Sindsdien steeg die prijs verder, om op 18 november uit te komen op het hoogste punt tot 
dusver: 2,145 euro. Ook voor diesel en lpg betaalde je toen recordprijzen. 

Inmiddels is de prijs voor benzine gezakt naar 2,128 euro, op dinsdag. Weliswaar is dat een 
kleine daling, maar de verwachting is dat de prijs nog verder zakt, omdat een vat ruwe olie 
vorige maand 20 procent goedkoper werd; in geen enkele maand dit jaar daalde die prijs zo 
hard. Vooral de recente angst voor de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus zorgde 
hiervoor. Ook speelt mee dat er al langere tijd minder vraag is naar olie. 

‘Ik denk dat de brandstofprijzen de komende tijd nog verder zakken’, zegt Van Selms. ‘Ik sluit 
niet uit dat we teruggaan naar prijzen van rond of zelfs iets onder de 2 euro voor een liter 
benzine.’ 

Hij verwacht niet dat de prijzen aan de pomp net zo hard zullen dalen als de olieprijs. ‘We 
moeten niet verwachten dat er prijzen komen van rond de 1,80 euro.’ Dit komt allereerst 
doordat een groot deel van de prijs bestaat uit belastingen, die maar beperkt meebewegen met 
de brandstofprijzen. 

Daarnaast is de waarde van de euro ten opzichte van de dollar gedaald. En doordat de meeste 
olie op de wereldmarkt in dollars wordt betaald, is de olie voor eurolanden duurder geworden. 
Toch verwacht Van Selms dat een tankbeurt de komende tijd ietsje minder pijn gaat doen in 
de portemonnee. Bron: NU.nl, 1 december 2021. 

WHO: niet-gevaccineerden, mijd regio's met overdracht Omikron 

Wie niet volledig is gevaccineerd tegen Covid-19 en ook kwetsbaar is voor het virus, kan 
voorlopig beter niet reizen naar gebieden waar de Omikron-variant wordt overgedragen binnen 
de gemeenschap. Dat zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag in een bijgewerkt 
reisadvies over de Omikron-variant. 

De relevante passage uit de verklaring: ‘Personen die niet volledig zijn gevaccineerd of die geen 
bewijs hebben van eerdere SARS-CoV-2-infectie en een verhoogd risico lopen op het 
ontwikkelen van ernstige ziekte en overlijden, inclusief mensen van 60 jaar of ouder of mensen 
met co-morbiditeiten (bijvoorbeeld hartaandoeningen, kanker en diabetes) wordt geadviseerd 
om reizen naar gebieden met gemeenschapsoverdracht uit te stellen.’ 

Met ‘gebieden met gemeenschapsoverdracht’ doelt de WHO op regio's en landen waarvan is 
vastgesteld dat de Omikron-variant al door de inwoners onderling aan elkaar wordt 
doorgegeven, zoals Zuid-Afrika, Malawi en Nigeria. 

Eerder op dinsdag berispte de WHO nationale regeringen voor het stopzetten van reizen vanuit 
zuidelijk Afrika als reactie op de opkomst van de Omikron-variant. ‘Reisverboden zullen de 
internationale verspreiding niet voorkomen, maar leggen wel een zware last op levens en 
bestaansmiddelen’, zei het VN-gezondheidsorgaan. Bron: ANP, 1 december 2021. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nadert piek vorige winter 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 73 gestegen tot 
2845. Dat is nog net onder het hoogste niveau van de afgelopen winter. Die piek was op 5 
januari, toen er 2890 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen. 

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorspelde maandag 
dat het aantal opgenomen patiënten deze week richting de 3000 gaat. Hij houdt er rekening 
mee dat het aantal opgenomen patiënten nog zeker een week blijft stijgen. 
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Eén jaar geleden waren aanzienlijk minder coronapatiënten dusdanig ziek dat ze opgenomen 
moesten worden. Toen, op 30 november 2020, lagen 1721 coronapatiënten in de 
ziekenhuizen, ruim 1100 minder dan nu. De intensive cares telden toen ruim 100 patiënten 
minder dan nu. 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2250 coronapatiënten, blijkt uit cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 41 meer dan maandag. 
Het gaat om het hoogste aantal sinds half april vorig jaar, tijdens de eerste coronagolf. 

Op de ic's nam het aantal mensen met Covid-19 afgelopen etmaal toe met 32 tot 595. In de 
afgelopen 24 uur werden op de verpleegafdelingen 339 nieuwe coronapatiënten 
binnengebracht. Op de ic's werden 47 mensen opgenomen. Bron: ANP, 30 november 2021. 

Japan gaat nog verder op slot vanwege de zorgen over de nieuwe 
Omikron-variant 

Japan gaat nog verder op slot vanwege de zorgen over de nieuwe Omikron-variant van het 
coronavirus. De autoriteiten vragen luchtvaartmaatschappijen om een maand lang geen 
nieuwe tickets te verkopen voor vluchten naar Japan, meldt het ministerie van Transport. 

Japan behoort tot de landen die het verst gaan om Omikron buiten de deur te houden. Het 
land sloot de grenzen deze week voor buitenlanders. Er geldt nog een uitzondering voor 
buitenlanders met een verblijfsvergunning, maar die wordt volgens omroep NHK donderdag 
geschrapt voor reizigers uit landen in het zuiden van Afrika. 

Luchtvaartmaatschappijen ANA en JAL hebben inmiddels bevestigd dat voorlopig geen tickets 
meer geboekt kunnen worden op internationale vluchten naar Japan. Ondanks de strenge 
maatregelen heeft Omikron de eilandstaat al kunnen bereiken. De autoriteiten hebben twee 
besmettingen gemeld. Het gaat volgens Japanse media om een diplomaat uit Namibië en een 
reiziger die in Peru is geweest. 

Japan had eerder in de pandemie ook al een zeer streng inreisbeleid. Inmiddels is zo'n 77 
procent van de bevolking volledig gevaccineerd en krijgen sommige groepen ook al 
boostervaccins. Bron: AD, 1 december 2021. 

Zware windstoten brengen vandaag winters weer met zich mee 

Het is onstuimig vandaag, met kans op zware windstoten in het noorden en aan de kust. 
Genoeg reden voor het KNMI om code geel af te roepen voor de noordelijke provincies. Na de 
wind komt de winter, meldt Weerplaza, want het wordt de komende dagen een stuk kouder. 

Drenthe en Groningen geldt vandaag code geel voor zware windstoten. Dat duurt tot het einde 
van de middag, legt weerman van Weerplaza Johnny Willemsen uit: ‘Een lagedrukgebied trekt 
met de kern ten noorden van de wadden van Engeland langs ons op naar het oosten. Hierdoor 
kunnen er windstoten plaatsvinden in deze gebieden tot wel 75 km/u, maar aan de kust en 
op de wadden kan dit oplopen tot wel 90 of 100 km/u.’ Ook in de rest van het land is het 
vandaag onstuimig en waait het hard, maar ‘net niet hard genoeg voor code geel’, aldus 
Willemsen. 

In de avond wordt het weer rustig, maar door een noordwestelijke wind koelt het flink af 
vannacht. ‘De temperatuur wordt verwacht te zakken naar rond het vriespunt, en dat kan 
gepaard gaan met winterse neerslag als korrelhagel of natte sneeuw’, voorspelt Willemsen. ‘De 
komende dagen blijft de koele lucht hangen, waardoor in ieder geval tot het weekend de 
temperatuur niet boven de 5 of 6 graden uitkomt. Eigenlijk is er ook iedere dag kans op 
winterse neerslag, maar het blijft nog niet liggen. Het weer maakt dus een winterse omslag zo 
vlak voor pakjesavond.’ Bron: AD, 1 december 2021. 
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Kabinet wil eerst met Europese landen overleggen voordat het 
aanbevelingen van het RIVM over reismaatregelen overneemt 

Het kabinet wil eerst met Europese landen overleggen voordat het aanbevelingen van het 
RIVM over reismaatregelen overneemt. Het RIVM adviseert onder meer om alle reizigers, dus 
ook gevaccineerden, zich te laten testen voordat ze naar Nederland reizen. Ook adviseert 
het een quarantaineplicht voor ongevaccineerde reizigers van buiten de EU. 

Maar demissionair minister Hugo de Jonge wil eerst met andere landen overleggen, om zo ’een 
lappendeken’ aan maatregelen te voorkomen, aldus een ministeriewoordvoerder. Het kabinet 
vroeg om advies nadat de Omikron-variant werd ontdekt op een vlucht vanuit Zuid-Afrika. 
Bron: AD, 1 december 2021. 

 

De opbouw van een nieuwe vaccinatielocatie in het Beursgebouw. Deze priklocatie heeft een 
capaciteit van 8 prikrijen. © Juan Vrijdag / DCI Media 

 

Beursgebouw Eindhoven bijna klaar voor grote prikoperatie, dagelijks 
duizenden vaccinaties op de nieuwe plek 

Twee jaar geleden nog maar dreigde de sloopkogel voor het Beursgebouw in Eindhoven. Maar, 
zoals het gezegde luidt: wie wat bewaart, heeft wat. Het nog altijd leegstaande gebouw kan nu 
mooi dienst doen als coronapriklocatie.  

Vanaf maandag worden hier de eerste spuiten gezet. Per dag kunnen er -afhankelijk van de 
doelgroep; bij ouderen gaat het nou eenmaal wat minder snel- tussen de 3000 en 4000 
vaccinaties gezet worden. Bron: AD, 1 december 2021. 
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© Dingena Mol 

Sportscholen ’s middags al overvol: ‘Dit kon je op je vingers natellen’ 
 
Sportscholen moeten sinds zondag veel vroeger dicht om de contactmomenten per dag te 
verminderen, maar de avondgymmers komen gewoon wat eerder. ‘Vanaf een uur of drie loopt 
het vol.’ 
 
Als het werk maar af komt, zegt de baas van online marketeer Anna Kroon (28). Meestal gaat 
ze na haar werk sporten, maar nu de sportscholen eerder dicht moeten, is wat vroeger voor 
haar ook geen probleem. ‘Als het niet anders kan.’ Bron: AD, 1 december 2021.  

Bisschoppen breiden coronamaatregelen verder uit 

De Nederlandse bisschoppen breiden de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk 
verder uit vanwege de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de 
Rooms-Katholieke Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt 
ook voor Kerstmis.  

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten 
tussen 17.00 en 05.00 uur. Bron: AD, 1 december 2021. 

Een op de tien ziekenhuismedewerkers zit momenteel ziek thuis 

Een op de tien ziekenhuismedewerkers zit momenteel ziek thuis. Het verzuim op de intensive 
cares is gestegen tot bijna 10 procent. Op de verpleegafdelingen is 9 procent van de 
medewerkers niet inzetbaar. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk 
Acute Zorg (LNAZ), woensdag gezegd in de Tweede Kamer. 

In september, vlak voor het begin van de huidige golf, was ruim 6 procent van de artsen en 
verpleegkundigen niet in staat om te werken. Bron: AD, 1 december 2021.  
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De rooms-katholieke kerk schrapt alle vieringen na 17.00 uur  

De rooms-katholieke kerk schrapt per direct alle vieringen na 17.00 uur. Ook 
tijdens Kerstmis zullen de aangescherpte maatregelen gelden, zo meldt de rooms-katholieke 
kerk. De Nederlandse bisdommen hebben hiertoe besloten 'in verband met de huidige 
ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie'. 

De vraag vanuit de kerk aan de parochies is om kerstmis zoveel mogelijk overdag, voor 17.00 
uur te vieren. Als er toch een mis daarna plaatsvindt, dient deze zonder publiek te zijn. Vanuit 
huis kan via een live-verbinding de viering gevolgd worden. In de kerk wordt gevraagd 
alleen een pastoor, priester, bedienaren en bij uitzondering een koor aanwezig te laten zijn, 
aldus een woordvoerster.  

Overdag kunnen de vieringen en kerkelijke bijeenkomsten zoals catechesebijeenkomsten of 
parochiebestuursvergaderingen nog wel doorgaan. Daarbij dient iedereen zich aan de al 
geldende coronamaatregelen te houden, zoals anderhalve meter afstand houden en bij 
verplaatsing door de kerk een mondkapje dragen. Eenmaal zittend op de plek mag deze af. 
Kleinere kerken moeten weer werken met een reserveringssysteem, zodat mensen afstand 
kunnen houden. Koren mogen wel blijven zingen maar dienen ook onderling afstand te 
houden. Ventilatie in de kerken blijft een prioriteit 

Het besluit om met kerst in de avonduren geen publieke vieringen toe te staan gaat de 
bisschoppen 'zeer aan het hart', zo stellen zij, maar 'de kerk mag geen bron van besmetting 
zijn.’Bron: AD, 1 december 2021. 

 
© ANP — Bezoekers krijgen een plaats toegewezen tijdens de viering in de Vituskerk 

EU-landen krijgen al op 13 december coronavaccins geleverd 
voor kinderen  

EU-landen krijgen al op 13 december coronavaccins geleverd voor kinderen van 5 tot en met 
11 jaar, meldt het Duitse ministerie van Volksgezondheid. Dat is een week eerder dan 
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gepland en betekent dus ook dat landen sneller kunnen beginnen met de uitrol van de 
vaccinatiecampagne voor jonge kinderen. 

Het vaccin dat wordt gebruikt is dat van Pfizer/BioNTech, nu al beschikbaar voor kinderen 
vanaf 12 jaar. Duitsland heeft van de fabrikant te horen gekregen dat de leveringen voor de 
EU eerder plaatsvinden dan aanvankelijk verwacht. Het land ontvangt zelf 2,4 miljoen 
doses. ’Gezien de huidige coronasituatie is dit goed nieuws voor ouders en kinderen. Velen 
kijken hier reikhalzend naar uit’, laat gezondheidsminister Jens Spahn weten. 

Jongere kinderen krijgen een kleinere dosis toegediend. Dat is 10 in plaats van 30 microgram 
per prik, met een wachttijd van drie weken tussen de twee doses. Volgens onderzoekers is dat 
mogelijk omdat kinderen evenveel antistoffen aanmaken als volwassen bij een volledige dosis. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde het middel vorige week goed voor 
kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Volgens de experts wegen de voordelen van het vaccin ook 
voor deze leeftijdsgroep zwaarder dan het risico op de doorgaans milde bijwerkingen. Bron: 
AD, 1 december 2021. 

Kuipers: Afvlakking besmettingen ‘eerste lichtpuntje, maar niet meer 
dan dat’ 

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt in de komende twee weken 
hoogstwaarschijnlijk tot boven de 3200. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk 
Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdag in de Tweede Kamer. Nu behandelen de ziekenhuizen 
ruim 2800 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rekende drie scenario’s door. In 
het gunstigste beeld stijgt het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van ruim 2200 
nu naar 2430 half december. De intensive cares zouden in dat geval zo’n 780 mensen 
verzorgen, tegen ongeveer 600 nu. Daarmee zouden in totaal 3.210 ziekenhuisbedden bezet 
zijn door mensen met Covid-19. 

Als de huidige groei doorzet, een iets minder gunstig scenario, stijgt het totale aantal 
opgenomen patiënten in de komende weken volgens Kuipers naar ongeveer 3700, van wie zo’n 
900 op de intensive cares. In het meest ongunstige geval, als de instroom stijgt, zou het aantal 
coronapatiënten in de ziekenhuizen naar bijna 4500 kunnen stijgen. 

Op de vraag van PVV-Kamerlid Fleur Agema wanneer het breekpunt naar code zwart in zicht 
komt, waarbij niet elke patiënt meer ziekenhuiszorg kan krijgen, hield Kuipers zich op de 
vlakte. ‘We zitten nu al in een grijsgebied, waarin je zorg voor andere patiënten voor je 
uitschuift. De ic-capaciteit die nodig is rekken we op naar rato van de stroom coronapatiënten. 
Je doet het met minder personeel, en zetten medewerkers op een andere manier of andere 
afdelingen in.’ 

Kuipers verwacht dat de nieuwste coronamaatregelen helpen om het reproductiegetal van het 
virus te laten zakken tot onder de 1. In dat geval zou het aantal nieuwe gevallen langzaamaan 
dalen. Op den duur zouden dan ook minder patiënten in ziekenhuizen terechtkomen. 

Kuipers noemde de afvlakking van het aantal positieve coronatests in ons land een ‘eerste 
lichtpuntje, maar niet meer dan dat.’‘We zitten met een aantal patiënten in de ziekenhuizen 
dat net zo hoog is als vorige winter. En dan zitten we nu nog maar aan het begin van de winter. 
Bovendien is de hypotheek die we hebben op overige zorg die nog ingehaald moet worden veel 
groter. Dus we zijn er echt nog lang niet.’ 

Kuipers hoopt dat op een gegeven moment een ‘rustige situatie’ bereikt kan worden. ‘Dat bijna 
iedereen immuniteit opgebouwd heeft omdat ze gevaccineerd, geboosterd of genezen zijn.’ 
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RIVM-directeur Jaap Van Dissel stelde in de Tweede Kamer dat er weliswaar sprake is van 
een stabilisering van het aantal positieve coronatests, maar dat die ‘op een veel te hoog niveau 
zit.’‘We kunnen dit niet volhouden.’ Van Dissel maakte ook nog een voorbehoud: ‘Het aantal 
mensen dat een zelftest doet, kennen we niet. De interpretatie van het aantal meldingen is 
daardoor veel moeilijker.’ 

De afvlakking van het aantal besmettingen zal zich binnenkort ook vertalen naar het aantal 
opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis, verwacht Van Dissel. ‘We zullen nog enkele 
dagen met een toename van het aantal opgenomen patiënten te maken hebben, maar daarna 
zou het op basis van de gegevens die we hebben moeten afvlakken. Let wel: het aantal 
opnames moet niet afvlakken, maar naar beneden, want dat is nog veel te hoog.’ 

Bijna de helft van de coronapatiënten in het ziekenhuis, 49 procent, is niet gevaccineerd, 
zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vanochtend in de 
Tweede Kamer. Van die niet-geprikten in het ziekenhuis is twee derde jonger dan 70 jaar. 

 
 

RIVM-directeur Jaap Van Dissel liet woensdag in de Tweede Kamer een illustratie zien van de 
verhouding tussen het aantal gevaccineerde en niet-gevaccineerde Nederlanders dat in het 
ziekenhuis belandt. © RIVM 

Bij de wel-gevaccineerden in het ziekenhuis is slechts 27 procent jonger dan 70 jaar, stelde 
Kuipers. Een kleine 20 procent van de geprikte coronapatiënten in het ziekenhuis had geen 
onderliggend lijden of een afweerstoornis.  Bij de niet-gevaccineerden is dat zo'n 55 
procent. Ongeveer een achtste van de Nederlanders boven de 12 jaar is niet-gevaccineerd of 
genezen.  

Kijkend naar de intensive care is de verhouding nog ‘veel schever’, stelt Kuipers. ‘Daar komt 
75 procent van de coronapatiënten uit die groep van een achtste die niet gevaccineerd of 
genezen is.’ Bron: AD, 1 december 2021. 

Pfizer vaccin biedt waarschijnlijk goede bescherming tegen een ernstig 
ziekteverloop van de Omikron-variant 

Het coronavaccin van BioNTech en Pfizer biedt waarschijnlijk goede bescherming tegen een 
ernstig ziekteverloop van de Omikron-variant. Dat heeft topman Ugur Sahin van de Duitse 
vaccinmaker BioNTech tegen persbureau Reuters verklaard. 
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‘We denken dat het waarschijnlijk is dat mensen substantiële bescherming zullen 
hebben tegen ernstige ziekte veroorzaakt door Omikron’, zei Sahin. Hij omschreef daarbij 
‘ernstige ziekte’ als een ziekte waarvoor ziekenhuis- of intensieve verzorging nodig is. Het 
biotechbedrijf werkt wel snel verder aan een verbeterde versie van zijn vaccin, hoewel het 
volgens de topman onduidelijk blijft of dat nodig is. 

De Israëlische minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz is ook optimistisch over de 
werking van de coronavaccins tegen de Omikronvariant. Horowitz ziet ‘eerste aanwijzingen 
dat wie gevaccineerd is met een vaccin dat nog werkzaam is of met een boosterprik, ook tegen 
deze variant beschermd zal zijn.’De laatste injectie mag dan niet ouder zijn dan zes maanden. 

Eerder waarschuwde de topman van de Amerikaanse vaccinmaker Moderna nog dat de 
bestaande vaccins mogelijk minder effectief zijn tegen de nieuwe variant. Bron: AD, 1 
december 2021. 

Duitsland meldde vandaag 446 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen 

Duitsland meldde vandaag 446 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen, het hoogste dagcijfer 
sinds halverwege februari. Ziekenhuizen maken zich zorgen over de vele opnames van 
coronapatiënten op de intensive care. Er wordt gewaarschuwd dat het aantal coronapatiënten 
op de ic's de piek van de vorige winter dreigt te overstijgen. 

Het hoofd van een vereniging voor ic-zorg, Gernot Marx, denkt dat het aantal coronapatiënten 
op de intensive care-afdelingen mogelijk voor de kerstdagen oploopt tot 6000, ongeacht welke 
coronamaatregelen nu nog worden genomen. Momenteel zijn het er circa 4600. Afgelopen 
week werden zo'n 1400 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. 

Door de heropleving van het coronavirus is het officiële dodental in Duitsland gestegen tot 
bijna 102.000. Het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI) rapporteerde woensdag 
bijna 67.200 nieuwe infecties. Het daggemiddelde van de afgelopen week daalt daarmee naar 
442,9 besmettingen per 100.000 inwoners. Het gemiddelde daalde dinsdag voor het eerst 
sinds begin november. 

De coronasituatie is met name ernstig in het zuiden en oosten van Duitsland, waar de 
vaccinatiegraad achterloopt op het landelijke gemiddelde. Van de bevolking is 68,6 procent 
volledig ingeënt. De politiek overweegt een algemene vaccinatieplicht in te voeren. Olaf Scholz, 
de verwachte opvolger van bondskanselier Angela Merkel, wil dat het parlement zich daar dit 
jaar nog over uitspreekt. Bij groen licht gaat de vaccinatieplicht vanaf februari of maart 
gelden. Bron: AD, 1 december 2021.  

In België is een tweede inwoner besmet met Omicron-variant 

In België is een tweede inwoner besmet geraakt met de Omicron-variant van het coronavirus, 
maakt viroloog Marc Van Ranst in onderstaande tweet bekend. 

Een tweede Omikron-besmetting werd gedetecteerd in ons land, ongerelateerd aan het eerste 
geval. Het nationaal referentielaboratorium onderzoekt momenteel nog andere verdachte 
stalen, aldus Van Ranst. Bron: AD, 1 december 2021. 

Meer dan 10 miljoen Duitsers hebben  een boosterprik gekregen 

Meer dan 10 miljoen Duitsers hebben inmiddels een boosterprik tegen het coronavirus 
gekregen. In de afgelopen dag kregen bijna 657.000 mensen een booster en daarmee steeg het 
totale aantal extra inentingen woensdag naar bijna 10,4 miljoen. Dat is 12,5 procent van de 
bevolking.  

Duitsland begon in september met de boosterprikken, die de afweer tegen het 
coronavirus een oppepper moeten geven. Dat is twee maanden eerder dan Nederland. 
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Duitsland begon met het vaccineren van risicogroepen, zoals ouderen en mensen met 
bestaande gezondheidsproblemen. Zij kregen voorrang. Inmiddels kunnen alle volwassenen 
een oppepprik krijgen. 

Ook andere landen lopen voor op Nederland. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk 20 miljoen 
boosterprikken gezet. België en Oostenrijk hebben 1,5 tot 2 miljoen extra inentingen 
toegediend, Portugal 1,1 miljoen en Denemarken ruim 800.000. Nederland heeft ruim 80.000 
boosterprikken gezet, iets meer dan de ruim 70.000 van Luxemburg. Bron: AD, 1 december 
2021. 

RIVM denkt dat er minder mensen in het ziekenhuis opgenomen waren 
als ze eerder een boosterprik  hadden gekregen  

Het RIVM denkt dat er minder mensen in het ziekenhuis opgenomen waren als ze eerder een 
boosterprik tegen het coronavirus hadden gekregen. Hoeveel opnames het had gescheeld en 
of het beter was geweest om eerder te beginnen met extra prikken, kan het instituut niet 
zeggen. ’Dat weten we niet’, zei infectieziektedeskundige Jaap Van Dissel van het RIVM in de 
Tweede Kamer op vragen van Fleur Agema van de PVV. 

Uit Israëlisch onderzoek naar het Pfizer-vaccin bleek dat het risico op een ernstig 
ziekteverloop na een booster ongeveer 90 procent lager was dan bij mensen die maar twee 
prikken hadden gekregen. Van Dissel zei dat onderzoek te kennen, maar wees erop dat de 
mensen die meededen aan het onderzoek vrij kort in de gaten gehouden waren. Hij zou 
dat 'graag veel langer zien.’Bron: AD, 1 december 2021.  

WHO heeft ingestemd met het starten van onderhandelingen over 
een internationaal akkoord over aanpak van een volgende pandemie 

Leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben ingestemd met het starten van 
onderhandelingen over een internationaal akkoord over de aanpak van een 
volgende pandemie. Het is de bedoeling dat de nog te maken afspraken vanaf 2024 in werking 
treden.  

De resolutie over het akkoord werd aangenomen aan het einde van een driedaagse 
bijeenkomst van de 194 lidstaten in het Zwitserse Genève. Het besluit werd met applaus 
ontvangen. Het akkoord is niet alleen ter voorkoming van een nieuwe pandemie, maar gaat 
over het treffen van voorbereidingen en hoe er op zo'n wereldwijde gezondheidscrisis moet 
worden gereageerd. 

Experts vrezen dat het een kwestie van tijd is voordat de wereld met de volgende pandemie te 
maken krijgt. Bron: AD, 1 december 2021.  

Er komt toch geen ingelaste EU-top over de Omikron-variant 

Er komt toch geen ingelaste EU-top over de Omikron-variant. Premier Mark Rutte en de 
andere EU-leiders bespreken de nieuwe coronavariant, waarover grote zorgen bestaan, op hun 
al geplande top over twee weken. 

De voorzitter van de raad van regeringsleiders, Charles Michel, wilde hen eerder bijeenroepen 
om over Omikron te overleggen. Zo zouden de EU-landen hun aanpak op elkaar kunnen 
afstemmen. Maar 'na een grondige evaluatie en consultatie' ziet hij daarvan af, zegt een 
Brusselse bron.  

Michel en ook de Europese Commissie stellen sinds het uitbreken van de coronacrisis alles in 
het werk om de EU-lidstaten op één lijn te houden. Dat vergt voortdurend overleg, omdat elk 
land zelf beslist over zijn gezondheidsbeleid. 

Demissionair minister Hugo De Jonge en zijn collega-ministers van Volksgezondheid spreken 
elkaar dinsdag over Omikron. Bron: AD, 1 december 2021.  
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De Omikron-variant wordt in steeds meer landen vastgesteld 

De Omikron-variant van het coronavirus wordt in steeds meer landen vastgesteld. De laatste 
meldingen van besmettingen laten zien hoe lastig het voor overheden is om verspreiding in te 
dammen. Zo maakte Denemarken woensdag bekend dat een besmette persoon met zo'n 1600 
andere mensen een concert van DJ Martin Jensen heeft bijgewoond in het noordelijke 
Aalborg. 

De virusvariant is voor het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika en door reizigers verspreid over de 
wereld. Israël meldde dat een besmette persoon uit Malawi in Tel Aviv de bus nam. 
In Italië bleek de eerste persoon waarbij een Omikron-besmetting was vastgesteld dagen door 
het land te hebben gereisd.  

Inmiddels hebben ook grote landen als Saudi-Arabië, Nigeria en Brazilië voor het eerst 
Omikron-besmettingen gemeld. Het zou in dat laatste land gaan om twee Braziliaanse 
missionarissen die afkomstig waren uit Zuid-Afrika. Het RIVM meldde dinsdag dat de variant 
in Nederland een week eerder is aangetroffen dan toe nu bekend was. Dat nieuws kreeg 
wereldwijd veel aandacht. 

Nederland en andere landen hebben na de ontdekking van de variant het internationale 
reisverkeer aan banden gelegd. Israël en Japan gaan het verst en besloten vrijwel alle 
buitenlanders te weren. In de Verenigde Staten wordt naar verwachting op donderdag een 
aanscherping van de regels voor reizigers aangekondigd door de regering van president Joe 
Biden. 

De VS gaan volgens bronnen van The Washington Post alle internationale reizigers 
verplichten om zich een dag voor hun vlucht te laten testen. Die regel geldt dan ook voor 
mensen die volledig gevaccineerd zijn. Er wordt ook nog overwogen om reizigers binnen drie 
tot vijf dagen na aankomst een tweede coronatest te laten doen. Bron: AD, 1 december 2021. 

De beschermingsmuur die de coronavaccins hebben opgebouwd wordt 
bij ouderen iets minder sterk  

De beschermingsmuur die de coronavaccins hebben opgebouwd, wordt 
bij ouderen iets minder sterk. Bij 70-plussers beschermen de beschikbare vaccins nog 
voor 84 procent tegen ziekenhuisopname en voor 93 procent tegen opname op een intensive 
care. Dat heeft Jaap Van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
gezegd tegen de Tweede Kamer. 

Bij zijn vorige briefing, half november, boden de vaccins bij ouderen 87 procent bescherming 
tegen ziekenhuisopnames. Begin november was het 89 procent. 

Ook bij mensen die jonger dan 70 zijn, zwakt de bescherming iets af. Bij hen zijn de vaccins 
voor 94 procent effectief tegen ziekenhuisopnames, terwijl dit eerder zo'n 97 procent was. 

Om de afweer te versterken is Nederland onlangs, als laatste land in de regio, begonnen 
met het geven van boosterprikken. Voorlopig zijn zorgmedewerkers, mensen van 80 jaar en 
ouder, bewoners van zorginstellingen en mensen met het downsyndroom eerst aan de beurt. 
Over een tijdje krijgen mensen van 60 tot en met 79 jaar een uitnodiging, en in de loop van 
volgend jaar de rest van de bevolking. Bron: AD, 1 december 2021. 

De mondiale economie groeit dit jaar iets minder hard dan eerder 
verwacht 

De mondiale economie groeit dit jaar iets minder hard dan eerder verwacht, stelt de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een nieuwe 
prognose. De denktank gaat nu uit van een groei van 5,6 procent waar dat eerder nog 5,7 
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procent was. Die verlaging komt door de opkomst van de Omikron-variant van het 
coronavirus. 

Om te zorgen dat de economie geen verdere schade oploopt, is snel blijven vaccineren 
noodzakelijk, benadrukt de OESO. Ook in armere landen. Daarmee kan worden voorkomen 
dat er steeds nieuwe varianten van het virus opduiken. Bron: AD, 1 december 2021. 

Burgemeesters van enkele Belgische gemeenten doen oproep aan de 
bevolking om de coronaregels erg strikt na te leven en niet meer binnen 
samen te komen 

De burgemeesters van enkele Belgische gemeenten doen een oproep aan de bevolking om de 
coronaregels erg strikt na te leven en niet meer binnen samen te komen. ‘Alleen op die manier 
kunnen we nog een stuk van de eindejaarsfeesten redden’, klinkt het. 

De coronabesmettingen liggen in het Vlaamse Noord-Limburg hoger dan ooit tevoren. 
Daardoor staat het zorgsysteem zwaar onder druk. Er is een grote uitval van zorg- en 
onderwijspersoneel en vooral lagere scholen moeten steeds meer klassen in quarantaine 
plaatsen. Goede zorgverlening en onderwijsverstrekking komen steeds meer in het gedrang, 
aldus de burgemeesters. 

De gemeenten roepen verenigingen op om niet meer binnen samen te komen. Dat wordt 
ook jeugdverenigingen aangeraden, om kinderen uit verschillende gezinnen, klassen en 
scholen niet te mengen. Aan de ouders met kinderen in de buitenschoolse opvang wordt 
verzocht om de kinderen enkel naar de opvang te brengen indien dit echt noodzakelijk is. 
Bron: AD, 1 december 2021.  

 

Walvissen in de buurt van Auckland in Nieuw-Zeeland eten zo’n 3 miljoen deeltjes 
microplastic per dag. © Reuters 
 
Walvispoep brengt microplastics in beeld: ‘Toeristen schepten het met 
een netje uit het water’ 
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Walvissen in de buurt van Auckland in Nieuw-Zeeland eten zo’n drie miljoen deeltjes 
microplastic per dag. Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Auckland 
komen tot die conclusie in een onderzoek naar walvispoep. 
 
Thijs Bosker, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, werkte mee aan het 
onderzoek. Hij legt uit: ‘Microplastics zijn minuscule deeltjes plastic die we overal in de natuur 
terugvinden. Grote stukken plastic breken af, en uiteindelijk worden ze zo klein dat we ze niet 
meer kunnen zien. In ons water, in de lucht, in ons voedsel, overal zitten kleine deeltjes plastic 
in. Dat we in de walvispoep dus ook microplastics terugvonden, is geen verrassing.’ 
 
Toch zijn de aantallen wel groot, vertelt de universitair docent. Uit de uitwerpselen van 
Brydewalvissen die de universiteiten samen hebben onderzocht bleek dat de dieren zo'n 3 
miljoen deeltjes microplastic per dag binnenkrijgen. Per hap krijgen de walvissen ongeveer 
25.000 delen microplastic binnen. Het is voor het grootste deel afkomstig van de prooi, krill 
en plankton. Slechts 1 op de 1000 microplastics lijkt direct afkomstig te zijn uit het water. 
Bosker voegt nog toe dat de walvissen in de buurt van miljoenenstad Auckland zwemmen. 
‘Het zijn dus wel stadswalvissen’, grapt hij. Bron: AD, 1 december 2021. 

Kan Beekse Johan (50) echt geen corona krijgen en nog bijdragen aan een 
medicijn ook? 

Terwijl de besmettingscijfers pieken, zijn er ook mensen die denken geen corona te kunnen 
krijgen. Zoals Johan Tiesnitsch uit Beek. Onzin? Zeg dat niet te hard: er wordt wereldwijd 
juist onderzoek gedaan naar ‘niet-besmetten’ zoals hij. Wellicht levert dat zelfs een medicijn 
op. 

Johan Tiesnitsch wil graag corona krijgen. Dat klinkt bijna net zo bizar als het is. Want de 
50-jarige ondernemer uit Beek (Berg en Dal) gaat ver in zijn pogingen om het virus op te lopen. 
Hij belde zelfs de GGD met de vraag of ie daar niet vrijwillig besmet kon worden. ‘Nee meneer, 
zeiden ze, dat gaat niet. Wat een gekke vraag.’ 

Waarom Tiesnitsch - afgestudeerd chemicus - zo graag een in potentie dodelijk virus onder de 
leden wil? In eerste instantie om immuun te worden. ‘Besmetting leek me een handige manier 
om op natuurlijke wijze gevaccineerd te raken. Ik ben al twintig jaar niet ziek geweest en heb 
schijnbaar een goede afweer. Toen ik las dat gezonde mensen weinig kans hadden écht grote 
problemen te krijgen door Covid, durfde ik het risico wel aan.’ 

Toen mijn vrouw corona had, ben ik niet in quarantaine gegaan. We deden alles wat je als 
man en vrouw normaal doet, maar ik kreeg geen corona, volgens Johan Tiesnitsch. 

Na verloop van tijd werd het oplopen van het virus voor de Beekenaar haast een sport. Maar 
wat hij ook probeerde, het lukte maar niet. ‘In maart kreeg mijn vrouw corona. Ik ben niet in 
quarantaine gegaan, heb bij haar in bed gelegen. Alles gedaan wat je als man en vrouw 
normaal ook doet, maar uit de GGD-test bleek dat ik geen Covid had.’  

Ook toen dochter Benthe (16) besmet terugkwam van haar zomervakantie hield Tiesnitsch 
bewust geen afstand. ‘Ze heeft zelfs een dag zonder ventilatie en met de deuren dicht bij mij 
op kantoor gezeten. Geen mondkapjes: niets. Onder dezelfde omstandigheden heb ik besmette 
dorpsgenoten op bezoek gehad. Maar telkens was de GGD-uitslag hetzelfde: negatief. Uit een 
test bij het Radboudumc bleek laatst zelfs dat ik geen spoortje antistoffen in mijn bloed heb.’ 

Net als ik lijkt mijn zoon Arne het virus niet te kunnen krijgen. Na een vakantie met vrienden 
was hij de enige van een groep van twaalf die géén corona had, volgens Johan Tiesnitsch. 

Tiesnitsch vermoedt dat het in de familie zit, die goede weerstand tegen corona. In de 
mannelijke lijn welteverstaan. ‘Net als ik lijkt mijn zoon Arne het virus niet te kunnen krijgen. 
Hij heeft ook geen afstand gehouden toen zijn moeder en zus besmet waren. En na een 
vakantie met vrienden was hij de enige van een groep van twaalf die géén corona had.’ 
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Johan Tiesnitsch en zijn zoon Arne. © Paul Rapp 

Sinds kort staan vader Johan en zijn 17-jarige zoon op een longlist van de Rockefeller 
University uit New York. Die speurt namelijk naar mensen zoals zij. De wetenschappers zijn 
over de hele wereld op zoek naar personen die het coronavirus maar niet lijken te kunnen 
krijgen, hoe hard er ook tegen hen wordt aangehoest. De onderzoekers vermoeden dat in 
sommige gevallen een kleine genetische afwijking bijdraagt aan die resistentie. En die kennis 
is misschien van levensbelang. 

‘Ons onderzoek kan mogelijk leiden tot aanknopingspunten om nieuwe geneesmiddelen te 
ontdekken tegen Covid’, mailt de Nederlandse wetenschapper András Spaan vanuit Amerika. 
Hij geldt als een van de drijvende krachten achter het onderzoek waarvoor Tiesnitsch zich 
heeft opgegeven.  

De ontdekking van deze mensen heeft geleid tot de ontwikkeling van een medicijn dat wordt 
gebruikt bij behandeling van mensen met een hiv-infectie, aldus András Spaan, Onderzoeker 
Rockefeller University. 

Spaan wijst op onderzoek van jaren geleden. Daarin werd vastgesteld dat een kleine groep 
mensen door een gendefect resistent bleek tegen het hiv-virus. ‘De ontdekking van het bestaan 
van deze mensen heeft geleid tot de ontwikkeling van een medicijn dat wordt gebruikt in de 
behandeling van mensen die wel een hiv-infectie hebben.’ En als het bij hiv is gelukt, zo is de 
hoop, dan kan het voor corona mogelijk ook. 

Of het daadwerkelijk tot een medicijn komt, blijft voorlopig de vraag. Na de eerste publicaties 
over hun onderzoek hebben zich bij Spaan en co al zo’n drieduizend mensen als deelnemer 
gemeld. Na het invullen van een vragenlijst wordt bepaald wie er vanaf de longlist in de 
daadwerkelijke onderzoeksgroep belandt. Ook vader en zoon Tiesnitsch zitten dus nog even 
in de wachtkamer. 

‘Hopelijk kunnen we helpen’, stelt Johan. ‘Ik ben zelfs actief opzoek gegaan naar onderzoekers 
die iets met onze situatie kunnen. De samenleving lijdt nu al dik anderhalf jaar onder corona. 
Wij hebben zo iets van: tap dat bloed van ons maar af. Als we zo ook maar iets kunnen 
bijdragen aan de bestrijding van het virus zou dat al geweldig zijn.’  

Ze bestaan echt: mensen die geen corona kunnen krijgen. Onderzoekers van de Amerikaanse 
Rockefeller University speuren naar mensen die door een gendefect geen corona kunnen 
krijgen. Die vondst zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van een medicijn. Johan Tiesnitsch 
(50) uit Beek (Berg en Dal) vermoedt zelf niet besmet te kunnen raken met Covid. Maar bestaat 
dat eigenlijk wel: mensen die resistent zijn tegen het virus?  



150 
 

Ja, denkt Alexander Hoischen, geneticus en onderzoeker van de Nijmeegse Radboud 
Universiteit. ‘In het verleden is bij diverse andere virussen aangetoond dat sommige mensen 
door een bepaalde genetische afwijking resistent zijn. Bij corona komt dat vermoedelijk ook 
voor. Maar de uitdaging is: hoe vind je die mensen?’  

Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, vreest Hoischen. Of bijvoorbeeld Tiesnitsch uit 
Beek zo’n unieke uitzondering is? Dat is sterk de vraag, stelt de Nijmeegse 
wetenschapper. ’Want hoe weet je zeker dat iemand keer op keer aan een enorme virusload is 
blootgesteld? Hoe weet je dat er echt geen enkele bescherming was?’  

Ook mogelijk: wellicht stootten de besmette personen met Tiesnitsch contact had juist weinig 
virusdeeltjes uit. Had hij tot nu toe vooral geluk. Hoischen: ‘Misschien is er maar een handvol 
mensen op de hele aarde bij wie niet-besmetting écht door een gendefect komt. Die moeten de 
onderzoekers proberen te vinden.’  

De Radboud-geneticus ontdekte met zijn eigen team als eerste in de wereld het 
tegenovergestelde van wat nu onderzocht wordt: een genafwijking die er juist voor zorgt dat 
mensen hoog risico lopen op ernstige coronaklachten. Ondanks zijn kanttekeningen stelt 
Hoischen veel vertrouwen te hebben in het Rockefeller-onderzoek. ‘Het gaat om een 
consortium wetenschappers van over de hele wereld: Covid Human Genetic Effort. Een 
bekende club die bewonderenswaardig werk doet. Hun hoofd, Jean-Laurent Casanova, is echt 
de paus op het gebied van onderzoek naar zeldzame immuunziektes.’  

 

Alexander Hoischen. © Twitter 

De kans dat Casanova’s onderzoek tot een coronamedicijn leidt, rechtvaardigt volgens 
Hoischen alle uitdagingen waarmee de wetenschappers te kampen krijgen. Al tempert hij ook 
de verwachtingen. ‘Als het onderzoek al informatie oplevert die kan leiden tot een medicijn, 
kan het nog jaren duren voordat zo’n geneesmiddel daadwerkelijk op de markt komt. Voorlopig 
blijft het vaccin onze beste kans op een weg uit de pandemie.’ Bron: DG, 1 december 2021.  

Meer dan drieduizend Brabanders overleden aan corona sinds begin 
pandemie 

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in Brabant 3337 mensen overleden aan het 
virus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat zijn gemiddeld meer dan vijf mensen per dag. 

Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal mensen dat aan corona is overleden nog hoger. Vooral 
in het begin van de coronacrisis, in maart 2020, was er sprake van oversterfte: er overleden 
veel meer mensen dan het CBS had verwacht. 
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Maar ook nu nog liggen de sterftecijfers boven de verwachte sterfte. Het CBS meldt dat de 
sterfte onder alle leeftijden verhoogd is. Sinds begin augustus ligt de sterfte boven de 
verwachting en ook bijna elke week buiten de gangbare schommelingen. 

Het aantal mensen dat een positieve coronatest heeft gehad is sinds het begin van de crisis 
opgelopen naar 407.191. Daar kunnen uiteraard mensen bij zitten die voor een tweede keer 
een besmetting doormaken. 

En er moet rekening worden gehouden met het feit dat aan het begin van de crisis er lang niet 
zoveel getest kon worden als nu het geval is. Het is dus zeer aannemelijk dat het werkelijke 
aantal Brabanders dat corona heeft gehad, veel hoger ligt. 

Desalniettemin betekent het dat sinds het begin van de crisis gemiddeld 635 Brabanders per 
dag positief testen. Met ruim 2,5 miljoen Brabanders in onze provincie, heeft ongeveer 1 op 
de 6 mensen het virus eens bevestigd gehad. Maar ook dat zijn er in werkelijkheid 
waarschijnlijk meer. Bron: Omroep Brabant, 30 november 2021.  

 

Hans De Booij  @ De Telegraaf  

Corona velt hitzanger Hans De Booij: ‘hij keek de dood in de ogen’ 

Het zijn niet de covid-beperkingen die ervoor hebben gezorgd dat er onverwacht een streep is 
gezet door de theatertournee van Hans De Booij. De 63 jarige zanger van hits als ‘Annabel’, 
‘Een vrouw zoals jij’ en ‘Thuis ben’ blijkt nu zelf het slachtoffer te zijn geworden van het 
coronavirus. In kritieke toestand moest Hans het afgelopen weekend met de grootste spoed 
vanuit Den Bosch worden overgebracht naar Amsterdam. Bron: De Telegraaf, 1 december 
2021. 

Corona-uitbraak na klaverjassen in Sappemeer: 1 dode en 27 
besmettingen. 'Ik weet niet hoe dit zo snel kon gaan' 

Een gezellige dag klaverjassen in Sappemeer leidde tot een corona-uitbraak waarbij 27 
mensen besmet raakten. Daarnaast overleed één persoon aan de ziekte. Voorzitter van 
buurtvereniging De Volendammer Monique Brongers weet niet hoe het zo uit de hand kon 
lopen. Bron: Dagblad van het Noorden, 1 december 2021. 

Bij een klaverjastoernooi in het Groningse Sappemeer zijn 27 mensen besmet geraakt met 
corona en is één persoon overleden door het virus. Dat meldt Dagblad van het Noorden.  

Het toernooi werd op zaterdag 13 november gehouden met 36 spelers van gemiddeld 65 jaar 
oud en duurde de hele dag, tot 17.00 uur. Daarbij raakten dus 28 mensen besmet. 
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Voor binnenkomst moesten deelnemers een QR-code laten zien en werd gevraagd of iedereen 
zich goed voelde. Volgens de voorzitter van de buurtvereniging hield de organisatie zich aan 
alle maatregelen die op dat moment golden. Hoe het kan dat zoveel mensen toch besmet 
raakten, is nog niet bekend. Bron: RTL Nieuws, 1 december 2021. 

Medische behandeling uitgesteld door Corona. Wat kan ik doen? 

De uitbraak van het coronavirus legt veel druk op de medische zorg. Het ziekenhuis geeft op 
dit moment voorrang aan patiënten met het coronavirus (COVID-19). Misschien wordt daarom 
uw operatie uitgesteld. Mogelijk heeft u daardoor meer pijn of lijdt u op een andere manier 
schade. Lees in dit artikel of u iemand voor deze schade aansprakelijk kunt stellen. 

Het ziekenhuis kan een beroep doen op overmacht door het coronavirus. Het ziekenhuis met 
succes aansprakelijk stellen heeft daarom weinig kans. Daarbij is het natuurlijk de vraag wat 
voor behandeling of operatie u moest ondergaan en wanneer langer uitstel gevaarlijk is voor 
uw gezondheid. Meestal maakt het ziekenhuis deze afweging al voordat de afspraak of operatie 
wordt afgezegd. 

De overheid kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor uw schade als de overheid 
onrechtmatig heeft gehandeld. Dit kan alleen wanneer u de overheid bijvoorbeeld kunt 
verwijten dat zij te laat maatregelen heeft genomen rondom het coronavirus. Daarnaast moet 
u dan nog bewijzen dat u hierdoor schade lijdt. In de meeste gevallen is dit niet te bewijzen. 

Wordt uw behandeling uitgesteld door corona en maakt u zich zorgen over uw gezondheid? 
Neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u vertellen in hoeverre het uitstel van 
uw behandeling of operatie gevolgen heeft voor uw gezondheid. Als uw gezondheid gevaar 
loopt, dan kan uw huisarts tijdig ingrijpen. Volgens de laatste informatie gaan de 
behandelingen en operaties die echt niet kunnen wachten ondanks de drukte rondom het 
coronavirus nog steeds door. Bron: Achmea rechtsbijstand, 1 december 2021. 

Oproep: operatie of behandeling uitgesteld door corona? 
 
De planbare zorg in ziekenhuizen komt nog verder in de knel. Het Landelijk Netwerk Acute 
Zorg (LNAZ) erkent dat de drukte vanwege de vele opgenomen coronapatiënten weer enorm 
is. 
 
Het houdt in dat veel operaties en behandelingen noodgedwongen moeten worden uitgesteld 
die eigenlijk binnen zes weken zouden moeten worden uitgevoerd, zoals chemotherapie en 
niertransplantaties. Bron: De Telegraaf, 25 november 2021. 

Kunnen kankerbehandelingen zomaar worden uitgesteld? 

Naarmate het aantal covidpatiënten toeneemt, moeten ziekenhuizen een aantal bedden 
vrijhouden om hen te kunnen opnemen. Daarvoor moeten ze andere behandelingen uitstellen, 
ook kankerbehandelingen. Maar kan dat zomaar?  
 
Tijdens de covid-19-pandemie hebben veel landen kankerbehandelingen moeten 
uitstellen  omdat veel meer middelen moesten worden ingezet om zich voor te bereiden op de 
pandemie. Wetenschappers zijn het er over eens dat vertragingen van kankerbehandelingen 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor patiënten.  
 
Wat de precieze impact is van uitstel van kankerbehandelingen op de mortaliteit van patiënten 
bleef tot nu toe onbekend. Daarom analyseerden Canadese en Britse onderzoekers onder 
leiding van Timothy Hanna van Queen's University in Kingston relevante studies die tussen 
januari 2000 en april 2020 over dit onderwerp werden uitgevoerd. Ze bevatten gegevens over 
chirurgische ingrepen, systemische therapie (zoals chemotherapie) en radiotherapie voor zeven 
soorten kanker - blaas, borst, dikke darm, endeldarm, long, baarmoederhals en hoofd en nek 
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- die samen 44 procent van alle gevallen van kanker in de wereld vertegenwoordigen. 
Vertragingen werden gemeten vanaf de diagnose tot aan de eerste behandeling, of vanaf de 
voltooiing van de ene behandeling tot aan het begin van de volgende.  
 
De onderzoekers vonden 34 geschikte kwaliteitsvolle studies waarbij meer dan 1,2 miljoen 
patiënten betrokken waren. Uit de analyse van de resultaten bleek dat patiënten bij wie een 
behandeling van kanker een maand werd uitgesteld, in veel gevallen een 6 tot 13 procent hoger 
risico liepen om te overlijden. En dat risico bleef stijgen zolang de behandeling niet van start 
ging. 
 
Per vier weken vertraging nam het risico voor chirurgische ingrepen toe met 6 tot 8 procent. 
Voor sommige radiotherapeutische en systemische behandelingen lag het risico nog hoger: 
uitstel van definitieve hoofd- en nekbestraling bijvoorbeeld resulteerde in een 9 procent hoger 
risico op overlijden, vertraging van een follow-up systemische behandeling voor colorectale 
kanker kwam overeen met een 13 procent hoger risico. Lagere vertragingen verhoogden het 
risico nog verder. Borstkankerchirurgie 8 of 12 weken uitstellen bijvoorbeeld verhoogde het 
risico op overlijden met respectievelijk 17 en 26 procent.  
 
Volgens prof. Marc Peeters, coördinator van het Multidisciplinair Oncologisch Centrum in 
Antwerpen, is ook in België de druk op de oncologische behandelingen aan het toenemen, 
vooral dan op de chirurgische ingrepen. ‘Door het feit dat er heel wat intensieve bedden moeten 
vrijgehouden worden voor covidpatiënten, worden ingrepen op oncologiepatiënten uitgesteld 
en eventueel zelfs voor lange tijd on hold gezet. Qua radiotherapie en systemische therapie 
proberen we in het UZA zoveel mogelijk de continuïteit te garanderen. Ik denk dat dat in de 
meeste ziekenhuizen zo is.’  
 
Wat als de epidemie nog erger wordt? ‘Niks is voorspelbaar tegenwoordig’, vertelt prof. Peeters. 
‘Tijdens de eerste piek werden we door de overheid aan banden gelegd, nu bepaalt het virus 
wat kan en wat niet. Ik hoop van harte dat we kunnen verder gaan zoals we nu bezig zijn, maar 
hoe we de continuïteit van zorg kunnen garanderen zal afhangen van hoe we in de toekomst 
de zorg voor de covidpatiënten moeten ondersteunen en wat de uitval zal zijn van personeel 
ten gevolge van covid. Dat zal van dag tot dag en van week tot week moeten bekeken worden.’ 
 
Wat zijn de gevolgen van uitstel van behandeling? ‘Op dit moment is dat allemaal speculatie 
op basis van modellen’, zegt prof. Peeters. Maar als je ziet hoe strikt we zijn om diagnostiek en 
behandeling zo snel mogelijk uit te voeren, dan is het ook logisch en onvermijdelijk dat als er 
uitstel wordt veroorzaakt door de covidcrisis, dat een impact gaat hebben op de prognose van 
de meeste kankertypes.’ 
 
Als de overheid vraagt om een aantal bedden vrij te houden voor covidpatiënten, dan moet je 
volgens gastro-intestinaal oncoloog Jeroen Dekervel van UZ Leuven een onderscheid maken 
tussen kankerbehandelingen die een bed vereisen in het ziekenhuis of op intensieve zorgen, 
zoals operaties, en therapieën waarvoor geen bed nodig is, zoals chemotherapie, radiotherapie, 
scans en onderzoeken om een kankerdiagnose vast te stellen of uit te werken. ‘Alles wat in die 
tweede categorie zit, loopt onverminderd door’, vertelt hij. ‘Er is dus geen uitstel van 
chemotherapie, radiotherapie, scans en onderzoeken. Om bedden vrij te maken, moeten we 
ruimte creëren door voor een korte periode chirurgische ingrepen uit de eerste categorie uit te 
stellen. En daar zitten ook ingrepen voor kankerpatiënten bij, meestal gericht op het 
verwijderen van tumoren.’ 
 
Heeft dat geen gevolgen voor de prognose? ‘We bekijken voor elke kankerpatiënt wat de beste 
manier is om met dit uitstel om te gaan’, vertelt Dekervel. ‘Het is daarbij altijd absoluut vereiste 
nummer 1  dat we niet inboeten aan kwaliteit. Uit studies weten we dat bij sommige types van 
kanker een uitstel medisch gezien geen probleem is. Patiënten met slokdarmkanker 
bijvoorbeeld gaan we vaak eerst bestralen vooraleer we opereren. We weten uit de literatuur 
dat je de operatie daarna mag plannen tussen 6 en 12 weken na de bestraling. Met zo’n 
ingrepen kunnen we dus een paar weken schuiven.’  
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‘Bij andere patiënten kunnen we de therapie niet zomaar uitstellen. Pancreastumoren 
bijvoorbeeld zijn vaak snelgroeiend. Een aantal weken uitstel kan bij die patiënten leiden tot 
een verlies aan kansen op genezing, dus hun behandeling kunnen en gaan we niet uitstellen. 
We kunnen de behandeling wel een beetje veranderen. In plaats van eerst te opereren en 
daarna chemotherapie te geven, kunnen we bijvoorbeeld de operatie laten voorafgaan door 
chemotherapie. Dat is perfect te verdedigen, want elders in de wereld doet men dat standaard 
zo: eerst chemotherapie, dan de operatie en dan terug chemotherapie.’  
 
Prof. Dekervel heeft wel enkele bedenkingen bij de studie. ‘Er zijn nog wel meer studies die 
aantonen dat uitstel medische gevolgen heeft. En uiteraard is dat enigszins logisch: als we te 
lang wachten met behandelen, dan gaan we effectief aan kwaliteit inboeten, want kanker is 
een ziekte die vooruitgaat. Maar het gaat hier om een retrospectieve studie waarbij we 
terugkijken in de tijd. Er wordt een associatie beschreven tussen sterfte en uitstel van therapie, 
maar dat betekent niet noodzakelijk een oorzakelijk verband tussen beide.’   
 
‘Neem bijvoorbeeld een patiënt met een nieuwe vaststelling van kanker die door de agressiviteit 
van de ziekte meteen niet meer kan eten en bedlegerig is. Deze persoon zal eerst moeten 
aansterken, alvorens we met therapie kunnen starten wat voor uitstel zorgt. Dit zijn ook de 
patiënten met een hogere kans op sterfte, door de agressieve vorm van kanker. Men mag dan 
niet zomaar concluderen dat het uitstel de sterfte heeft veroorzaakt. In dit geval heeft de minder 
goede toestand van de patiënt de behandeling vertraagd.’ Bron: EOS wetenschap, 5 november 
2020. 
 
‘Oh jee, had ik bijna Gommers bij Jinek besmet met corona!’ 
 
Het vaste mediapanel is gehavend. Angela De Jong zit namelijk in quarantaine vanwege een 
besmet kind. ‘Ik schaam me dood, ik was even bang dat ik Diederik Gommers bij Jinek had 
aangestoken afgelopen vrijdagavond.’ Daarom was het idee: een korte podcast! Goed idee, 
uitvoering matig. Er was toch weer te veel te bespreken. 
 
Overigens heeft Angela De Jong geen corona, maar vanwege een besmetting binnen haar gezin 
zit ze in quarantaine. Ze heeft zich laten testen en daar kwam een negatieve uitslag uit. Ook 
goed nieuws dus voor Eva Jinek en Diederik Gommers! 
 
Zijn het goede of slechte tijden bij GTST nu Babette van Veen (Linda) en Joep Sertons (Anton) 
de serie abrupt moeten verlaten? De Meilandjes liggen onder vuur en K2 heeft K3 gevonden. 
Iedereen mocht zich aanmelden, maar het is - hoe verrassend - toch weer een blond Hollands 
meisje geworden.  Bron: AD, 30 november 2021.  
 
De Europese Unie moet het hebben over het verplichten van een 
coronaprik 
 
De Europese Unie moet het hebben over het verplichten van een coronaprik, vindt voorzitter 
Ursula Von der Leyen van de Europese Commissie. Nu het virus weer om zich heen grijpt in 
de EU en de vaccinatie stokt, is dat volgens haar logisch en gepast. 
 
Het is niet aan haar om een vaccinatieplicht voor te stellen of aan te bevelen, onderstreept 
Von der Leyen. Dat is aan de EU-landen zelf. Sommige daarvan, zoals Oostenrijk en 
Duitsland, bereiden een verplichte inenting inmiddels voor. 
 
‘Als je me vraagt naar mijn persoonlijke opvatting: ik denk dat het begrijpelijk en passend 
is om deze discussie nu te voeren binnen de EU’, zegt de Duitse commissievoorzitter. ‘Dit 
vergt een gezamenlijke aanpak.’ Bron: ED, 1 december 2021. 
 
Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald 
 
Na zes aangesloten dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de 
Nederlandse ziekenhuizen woensdag gedaald. In totaal zijn er nu 2768 Covidpatiënten 
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opgenomen. Dat zijn er 77 minder dan dinsdag, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  
 
Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2181 coronapatiënten, 69 minder dan een dag 
eerder. Op de intensive cares nam het aantal mensen met Covid-19 af met 8 tot 587. 

Met de stijgingen van de afgelopen tijd leek het erop dat er woensdag voor het eerst meer 
coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen dan bij de piek van vorige winter. Bij het 
hoogtepunt op 5 januari lagen er 2890 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Ernst Kuipers, 
voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorziet dat deze grens op korte 
termijn ruimschoots wordt gepasseerd. 

Afgelopen etmaal werden op de verpleegafdelingen 42 nieuwe coronapatiënten 
binnengebracht. Op de ic's werden 322 mensen opgenomen. Bron: ED, 1 december 2021. 

Nog eens vijftien mensen uit de Europese Unie zijn besmet met de 
Omikron-variant  
 
Nog eens vijftien mensen uit de Europese Unie blijken de omikron-variant van het 
coronavirus onder de leden te hebben. Daarmee stijgt het totale aantal bevestigde gevallen 
naar 59, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. 
 
Nederland voert de lijst aan met 16 vastgestelde Omikron-gevallen. In Portugal zijn veertien 
mensen positief getest op de virusversie en in Duitsland negen mensen. De andere landen 
waar het virus is vastgesteld, zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk (het 
overzeese gebiedsdeel Réunion), Italië, Spanje en Zweden. 
 
Volgens het ECDC zijn de meeste positief geteste personen onlangs in Afrika geweest. In 
Nederland geldt dat voor vijftien van de zestien mensen. Niemand is er voor zover bekend 
ernstig ziek van geworden en er zijn in Europa ook geen sterfgevallen bekend. Daarnaast zijn 
er enkele verdachte gevallen, waarbij nog niet zeker is dat het om de Omikron-variant gaat. 
Buiten de EU is de Omikron-variant ook vastgesteld in Zuid-Afrika, Botswana, het Verenigd 
Koninkrijk, Zwitserland, Australië, Canada, Israël, Brazilië, Nigeria, Saudi-Arabië, Japan en 
Hongkong, laat het ECDC weten. Bron: ED, 1 december 2021.  
 
Basisschool krijgt zelftest voor leerling vanaf maandag geleverd 
 
Vanaf maandag 6 december ontvangen alle basisscholen en scholen voor speciaal 
basisonderwijs een eerste voorraad zelftesten voor hun leerlingen in groep 6, 7 en 8.  
 
Voor de kerstvakantie is er een tweede automatische levering, meldt het ministerie van 
Onderwijs vanmiddag. Hiermee kunnen leerlingen twee keer per week thuis een zelftest doen. 
 
Voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet 
onderwijs en alle leraren geldt sinds afgelopen maandag het advies: twee keer per week thuis 
een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers.  
 
Als de test positief is, gaan de leerling of leraar en de rest van het gezin in quarantaine en 
laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar 
school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. 
 
Leraren en leerlingen ontvangen de zelftesten zo snel mogelijk via de school. In totaal bestaat 
de eerste levering uit 2,4 miljoen zelftesten. De tweede levering zal genoeg voorraad geven tot 
en met enkele weken na de kerstvakantie. Scholen hoeven hiervoor niet te betalen. 
 
Minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs): ‘Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen 
vragen we van onderwijspersoneel, leerlingen en ouders zich te houden aan de verscherpte 
maatregelen, zoals mondkapjes in de gang, looproutes in het gebouw en ouders buiten de 
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school. Ik zie dat veel scholen hier voortvarend mee aan de slag zijn gegaan. Nu komen op 
korte termijn ook de zelftesten voor leerlingen beschikbaar. Zo kunnen we er samen voor 
zorgen dat we verspreiding van het virus tegengaan en scholen verantwoord open kunnen 
blijven. Dat is ons gezamenlijke doel.’ Bron: AD, 1 december 2021.  
 
Prins Laurent praat voor het eerst over zijn strijd tegen corona en de 
kilo’s: ‘Ik voelde me dik en lelijk’ 
 
Prins Laurent (58) is hersteld van corona en roept iedereen op om zich en masse te laten 
vaccineren. De rebel van Laken vertelde deze week in HUMO dat hij 32 kilo is afgevallen en 
staat letterlijk en figuurlijk op scherp. Wij spraken hem over zijn besmetting en hoe hij zoveel 
afviel. ‘Ik wilde soms mijn kussens opeten van de honger, maar ik moest echt van die 
overtollige kilo’s af.’ En kijkt hij straks naar prinses Delphine op tv? 
 

 

Prins Laurent © Photo News  
 
Geen Sandra Bekkari of intermittent fasting voor Laurent. De jonge broer van koning Filip 
vermagerde maar liefst 32 kilogram en deed dat naar eigen zeggen puur op karakter. ‘Ik ben 
in twee jaar tijd van 134 naar 102 kilogram gegaan. Mijn dieet? Dat was gewoon minder eten. 
In plaats van een bord spaghetti van 300 gram, eet ik er nu een van 50 gram. We denken dat 
we al dat voedsel nodig hebben, maar dat is totaal niet zo.’ Tijdens zijn vermageringskuur 
beperkte Laurent z'n avondeten tot het absolute minimum. ‘s Ochtends en ‘s middag at ik een 
beetje, maar ‘s avonds weinig tot niks. Ik wilde soms mijn kussens opeten van de honger. 
Maar ik bleef doorzetten, want ik wilde echt van die overtollige kilo’s af.’ Bron: HLN, 1 
december 2021.  

Minister-president Jan Jambon wil verbod op indoor recreatie-
evenementen 

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil het Overlegcomité vervroegd bijeen laten 
komen om bijkomende maatregelen te bespreken om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. 
Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. 

‘Ik maak mij grote zorgen over wat er vandaag in de ziekenhuizen en vooral op intensieve 
zorgen gebeurt’, zegt Jambon. ‘Ik denk daarom dat het wijs zou zijn dat het Overlegcomité 
bijeenkomt om extra maatregelen te nemen. Vooral het stopzetten van de indoor activiteiten 
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in de recreatieve sector. We moeten deze maatregelen nu nemen zodat we kerst en nieuwjaar 
op een normale manier kunnen vieren’  

De minister-president wil een verbod op alle indoor recreatie-evenementen, klinkt het. 
Daaronder vallen:  

• Theatervoorstellingen 

• Concerten  

• Jeugdkampen 

• Alle activiteiten die binnen door gaan maar niet in de horeca plaatsvinden of privé van aard 
zijn. 

Bron: De Morgen, 1 december 2021.  

Tot 7.200 euro boete voor wie weigert: al twee EU-landen werken 
vaccinatieplicht uit 

Er zijn inmiddels twee Europese landen die een vaccinatieplicht gaan invoeren. In Griekenland 
en Oostenrijk wachten vaccinweigeraars flinke boetes. Hoe werken zij de plicht uit? 

Overal in Europa rukt de vaccinatieplicht op. Deze maatregel, die volgens haar steeds luider 
wordende critici niet thuishoort in Westerse democratieën, wordt zowel in Oostenrijk als nu 
ook Griekenland begin komend jaar ingevoerd. In beide EU-landen werd in afgelopen week 
nagedacht over de concrete implementatie ervan.  

De regering in Griekenland kwam gisteren met het meest heldere plan voor de handhaving 
van de wet – die voorlopig alleen zal gelden voor mensen van boven de zestig. Wie na 16 januari 
niet minstens één prik heeft laten zetten, krijgt maandelijks een boete van 100 euro. Die wordt 
automatisch geïnd. Dat geld gaat naar een zorgfonds om Griekse ziekenhuizen, die nu zuchten 
onder de coronadruk, draaiende te kunnen houden.  

In Oostenrijk ligt alles vooralsnog wat ingewikkelder. De vaccinatieplicht zal er twee weken 
later dan in Griekenland ingaan, op 1 februari, maar dan voor iedereen die permanent in 
Oostenrijk woont gelden. Althans: voor iedereen boven een bepaalde leeftijd – waarschijnlijk 
twaalf jaar oud. Oostenrijkse experts lieten eerder namelijk al weten dat een vaccinatieplicht 
voor kinderen onder de twaalf voor ‘constitutionele problemen’ zou zorgen, aangezien de 
vaccins pas zo kort geleden medisch goedgekeurd zijn; er is nog niet voldoende data over de 
effecten ervan op kinderen.  

Volgens de Oostenrijkse krant Die Presse, die een concepttekst voor het wetsvoorstel wist te 
bemachtigen, zal iedereen die zich na 1 februari niet heeft laten vaccineren opgeroepen 
worden door de lokale autoriteiten. Wie die oproep tweemaal negeert, zal dat op een boete van 
3.600 euro komen te staan. Brengt een overtreding van de vaccinatiewet andere mensen in 
‘serieus gevaar’, of blijft iemand de oproep van de lokale autoriteiten negeren, dan volgt een 
tweede boete, die kan oplopen tot 7.200 euro.  

In principe is een vaccinatieplicht in overeenstemming met Europese wetgeving, mits die echt 
noodzakelijk en proportioneel is. België kent bijvoorbeeld al sinds 1966 een verplichte 
vaccinatie tegen polio, voor kinderen onder de 18 maanden. ‘Maar je moet aan kunnen tonen 
dat andere maatregelen niet of minder goed werken, en dat het ook echt effectief is wat je 
doet,’ legt rechtsgeleerde Roland Pierik van de UvA uit. Extra complex aan corona is het feit 
dat de vaccins niet volledig beschermen tegen besmetting – en dat je er met twee keer prikken 
niet bent: je moet blijven vaccineren.  

In Griekenland is ruim 72 procent van de volwassenen gevaccineerd. Vooral onder ouderen 
blijft de bereidheid achter, in vergelijking met de rest van de EU. ‘Van de 580.000 
ongevaccineerde landgenoten boven de 60, hebben er maar 60.000 een prik laten zetten in 
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november’, verantwoordt premier Kyriakos Mitsotakis de dwangmaatregel, die hij zegt met 
pijn in het hart te nemen. ‘Het zijn vooral ongevaccineerde 60-plussers die in de ziekenhuizen 
liggen, van wie er veel overlijden.’  

Mitsotakis spreekt niet van een boete, maar van de prijs voor gezondheid. ‘Ik voel een zware 
verantwoordelijkheid om de meest kwetsbaren te beschermen, zelfs als ze daardoor tijdelijk 
niet blij zijn’, aldus de premier. Ook zijn collega’s in Oostenrijk zijn zich sterk bewust van de 
impopulariteit van de aangekondigde wetgeving – die de toch al enorme tweedeling in het 
Alpenland nog verder verdiept heeft. 

De vaccinatiegraad bleef er in de afgelopen weken hangen rond de 65 procent, ondanks 
maatregelen als het 2G-beleid en een landelijke lockdown die aanvankelijk alleen gold voor 
ongevaccineerden. Bondspresident Alexander Van der Bellen hield een toespraak over de 
fundamentele rechten en vrijheden die elk individu heeft in een democratische samenleving. 
‘Maar we hebben ook plichten,’ zei de president. ‘Om te handelen en niet de andere kant op 
te kijken; om de gemeenschap te beschermen.’ Bron: De Morgen, 1 december 2021.  

Noord-Limburgse gemeenten vragen inwoners om niet meer binnen 
samen te komen 

De burgemeesters van de Noord-Limburgse gemeenten doen, samen met de artsen van de 
eerstelijnszone en het ziekenhuis, een oproep naar de bevolking om de coronaregels erg strikt 
na te leven en niet meer binnen samen te komen. ‘Alleen op die manier kunnen we nog een 
stuk van de eindejaarsfeesten redden’, klinkt het. 

De coronabesmettingen liggen in Noord-Limburg hoger dan ooit tevoren. Daardoor staat het 
zorgsysteem zwaar onder druk. Er is een grote uitval van zorg- en onderwijspersoneel en 
vooral lagere scholen moeten steeds meer klassen in quarantaine plaatsen. Goede 
zorgverlening en onderwijsverstrekking komen steeds meer in het gedrang, aldus de 
burgemeesters. 

De gemeenten roepen verenigingen op om niet meer binnen samen te komen. Dat wordt ook 
aan jeugdverenigingen aangeraden, om kinderen uit verschillende gezinnen, klassen en 
scholen niet te mengen. Aan de ouders met kinderen in de buitenschoolse opvang wordt 
verzocht om de kinderen enkel naar de opvang te brengen indien dit echt noodzakelijk is. 
Bron: De Morgen, 1 december 2021.  

UZ Gent had gisteren geen enkel bed vrij op intensieve zorgafdeling 

Gisteren had het Universitair Ziekenhuis Gent voor het eerst geen enkel bed vrij op de 
intensieve zorgafdeling, zegt intensivist Dominique Benoit (UZ Gent) in De Ochtend op Radio 
1. ‘Er liggen 33 covidpatiënten, en de non-covidpatiënten krijgen we niet zomaar weg.’ 

‘Als je 's ochtends weet dat er een bed gaat vrijkomen, kan je 's avonds niet zeggen wanneer 
dat juist het geval zal zijn’, zegt Benoit. ‘Maar de druk om medische beslissingen te nemen 
wordt stilaan groter.’ 

De intensivist spreekt van een politieke verantwoordelijkheid. ‘De politiek had vroeger moeten 
tussenkomen’, vindt hij. ‘We hebben meer nodig dan politieke compromissen: neem alsjeblieft 
eens duidelijke beslissingen! Dit jojo-spel - van twee jaar aan een stuk - leidt tot niets. We 
hebben echt een duurzaam beleid nodig.’ Bron: De Morgen, 1 december 2021.  

Zweden voert coronapas in voor gevaccineerden 

Ook in Zweden geldt vanaf vandaag een coronapas voor gevaccineerden. Het Scandinavische 
land heeft de pas ingevoerd nu de besmettingen in Europa weer sterk oplopen. De coronapas 
is bedoeld voor indoorevenementen van meer dan honderd personen. Wie zulke evenementen 
wil bezoeken, moet kunnen aantonen gevaccineerd te zijn. Ondernemers kunnen er ook voor 
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kiezen niet naar de pas te vragen, maar dan moeten ze wel verschillende afstandsregels in 
acht nemen. 

Hoewel momenteel betrekkelijk weinig nieuwe corona-infecties worden geregistreerd, houdt 
de Zweedse minister van Volksgezondheid rekening met een nieuwe golf. ‘De verspreiding van 
het virus stijgt in Europa. Dat hebben we hier nog niet geconstateerd, maar Zweden is geen 
geïsoleerd land. Daarom moeten we vaccinatiebewijzen kunnen gebruiken’, zei ze tijdens een 
persconferentie. 

In Zweden is 79 procent van de bevolking gevaccineerd. Er liggen momenteel 41 mensen op 
de intensive care. Bron: De Morgen, 1 december 2021. 

Thuiswerker wordt gek van luide corona-adviezen gemeente 

Bewoners van het centrum van Eindhoven die dachten rustig thuis te kunnen werken, keurig 
volgens de coronamaatregelen, kwamen van een koude kermis thuis. De gemeente besloot 
diezelfde maatregelen via door het winkelcentrum verspreide luidsprekers non stop om te 
roepen, om het winkelpubliek bij de les te houden. En dat ging op vol volume, waar werkelijk 
niet aan te ontkomen was. Dat is goed te zien – en horen – in een reportage van Omroep 
Brabant. 

Boven een van de winkels waar een luidspreker hangt woont Peter. Elk kwartier galmt de 
stem ‘als een soort stadsprediker’ zijn huis binnen. In het Nederlands en in het 
steenkolenengels: ‘Om verspreiding van het virus tegen te gaan: houd anderhalve meter 
afstand van elkaar. Houd je aan de basisregels. Alleen samen krijgen we corona onder 
controle.’ Gek werd hij ervan: ‘Het lijkt wel of ik in een heropvoedingskamp terecht ben 
gekomen. Je hoort het door de ramen heen.’  

Inmiddels is het volume omlaag geschroefd. Volgens de gemeente Eindhoven ging het om een 
fout en was na een stroomstoring per ongeluk het volume op maximaal gezet zonder dat het 
iemand van de gemeente opviel. Peter twijfelt aan die uitleg, alleen al omdat meerdere 
bewoners dagenlang klachten moesten indienen voor er iets aan gedaan werd. De gemeente 
heeft niet alleen beloofd het volume laag te houden, het bandje zal vanaf dinsdag ook minder 
vaak worden afgespeeld. Bron: Joop, 30 november 2021.  

Ouderenbond noemt WHO-reisadvies voor 60-plussers 'ongenuanceerd' 

Ouderenbond Anbo is kritisch op het reisadvies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
aan 60-plussers. De WHO meldde dinsdag dat onder meer 60-plussers hun reisplannen 
voorlopig zouden moeten annuleren, om niet blootgesteld te worden aan de omikron-ariant 
van het coronavirus. De Anbo noemt het advies van de WHO 'veel te ongenuanceerd'. 

Alle ouderen worden op deze manier weggezet als kwetsbaar, 'terwijl dit allerminst het geval 
is', aldus de bond. ‘De groep 60-plussers is een enorm diverse groep, waarvan een groot deel 
nog vitaal is, volop in het leven staat en nog aan het werk is. De WHO scheert met het advies 
alle 60-plussers onterecht over één kam.’ Volgens de Anbo moet iedereen - en dus niet alleen 
kwetsbaren - zich nu afvragen of op reis gaan wel een goed idee is. 

De bond wil vooral dat wordt opgeschoten met de boosterprikcampagne voor ouderen. Voor 
het einde van het jaar moeten alle 60-plussers die dat willen een boosterprik hebben gehad, 
zo stelde de bond vorige week al. Nederland is als een van de laatste landen in Europa 
begonnen met de nieuwe vaccinatieronde en bungelt met het aantal gezette boosterprikken 
onderaan in de Europese ranglijsten. Bron: Het Parool, 1 december 2021.    
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Zorgpersoneel mag langer gratis parkeren in Amsterdam 

Zorgpersoneel in Amsterdam kan opnieuw een vergunning aanvragen waardoor het overal in 
de stad gratis kan parkeren. De maatregel die het stadsbestuur vorig jaar in maart nam 
vanwege de coronacrisis wordt verlengd, zo meldt het college van burgemeester en 
wethouders. Bron: Het Parool, 1 december 2021.  

Ziekenhuizen Oostenrijk over op triage: selecteren van patiënten op basis 
van overlevingskansen 

Door het grote aantal coronagevallen zijn Oostenrijkse ziekenhuizen overgegaan op het 
selecteren van patiënten, de zogenoemde triage. Artsen beslissen welke patiënten de beste 
overlevingskansen hebben, melden media.  

Het gaat niet alleen om kleine ingrepen. Er is ook triage bij bepaalde kankerpatiënten, aldus 
gezondheidsminister Mückstein. De artsen bepalen welke patiënten meteen medische hulp 
nodig hebben en wie korte of langere tijd kan wachten.  

De ziekenhuizen hadden midden november gewaarschuwd dat een behandeling volgens de 
geldende normen niet meer kon worden gegarandeerd, als er niet zou worden ingegrepen. 
Inmiddels is de Alpenrepubliek sinds ruim een week weer grotendeels op slot.  

De lockdown leidde al tot een daling van het aantal nieuwe besmettingen, maar de situatie in 
de ziekenhuizen is nog dramatisch, benadrukt minister Mückstein. Het aantal infecties ligt 
rond de 8000 de laatste dagen. Twee weken geleden was dat nog dubbel zo veel. Bron: Het 
Parool, 1 december 2021.  

Limburg ziekenhuis gaat in nood ook besmette medewerkers inzetten 

Het Limburgse medisch centrum Zuyderland gaat in noodsituaties ook met corona besmette 
medewerkers inzetten op de afdelingen intensive care van zijn ziekenhuizen in Heerlen en 
Sittard. Daarover heeft het ziekenhuis overeenstemming bereikt met de ondernemingsraad, 
zei een woordvoerder van Zuyderland dinsdag. 

Het gaat om het inzetten van medewerkers met milde klachten. ’Alleen onder hele strenge 
voorwaarden. En alleen als de situatie kritiek is. In de praktijk is deze inzet nog niet nodig 
geweest.’ 

De inzet gebeurt uitsluitend op vrijwillige basis. Zuid-Limburg kent de hoogste 
besmettingsgraad van heel Europa. Het grote aantal besmettingen zorgt voor een enorme 
toestroom van patiënten in Zuyderland, waar het ziekteverzuim door corona en werkdruk 
hoog is en er als gevolg daarvan schaarste aan personeel is. Bron: Het Parool, 1 december 
2021. 

Sinds de zomer 230 boetes uitgedeeld voor niet naleven 
quarantaineplicht 

Sinds de invoering van de quarantaineplicht zijn er tot medio november 230 bestuurlijke 
boetes opgelegd aan reizigers uit gebieden met veel coronabesmettingen die zich niet aan dat 
voorschrift hielden. De quarantaineplicht ging deze zomer in als vervanging van de 
vliegverboden en geldt voor mensen die uit zeerhoogrisicogebieden als bijvoorbeeld 
Afghanistan, Barbados en het Verenigd Koninkrijk naar Nederland komen. De plicht om vijf 
tot tien dagen thuis te blijven, geldt nu ook voor reizigers uit zuidelijk Afrika waar een nieuwe 
variant van het coronavirus is ontdekt. 

Vanwege de nieuwe virusvariant is vrijdag een vlieg- en inreisverbod ingesteld voor reizigers 
die uit zuidelijk Afrika komen. Groepen die daarvan zijn uitgezonderd, zoals Nederlanders die 
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terug naar huis komen en andere EU-burgers, vallen ook onder de quarantaineplicht. De 
boete voor het niet naleven van de plicht is 339 euro. Bron: Het Parool, 1 december 2021.  

Universiteiten en hogescholen vragen maximale ruimte en flexibiliteit  

Universiteiten en hogescholen vragen de politiek om 'maximale ruimte en flexibiliteit' omtrent 
de plannen om ook voor het hoger onderwijs het coronatoegangsbewijs (CTB) in te zetten. Het 
zou onhaalbaar zijn om alle studenten te kunnen controleren, en ze hopen een alternatief 
systeem in te kunnen zetten. 

Zo wordt er nagedacht over een zogenaamd stickersysteem, waarbij studenten na één check 
een sticker op hun studentenpas krijgen waarmee ze naar colleges kunnen. Ook 
een inchecksysteem ligt op tafel, waarbij je studentnummer wordt gekoppeld aan je CTB. De 
docent moet dan alleen wel alle studenten inchecken, en studenten zonder CTB wegsturen. 

Het hoger onderwijs stelt dat een kleine minderheid van ongevaccineerden mogelijk niet 
bereid is om zich te testen, welke dan ook geen toegang meer krijgt tot de campus. Dat is 
onwenselijk, want ook al kunnen colleges live uitgezonden worden, 100 procent volwaardig 
onderwijs zit er in deze situatie niet in. Bron: BD, 1 december 2021.  

Opnieuw minder nieuwe coronagevallen in IJsselland, wél veel 
besmettingen in Zwolle 

Er zijn 2070 mensen positief op corona getest in Oost-Nederland tussen gisterochtend en 
vanochtend. Dat is iets minder dan het aantal (2134) van een etmaal eerder. Positief nieuws: 
in IJsselland neemt voor de derde dag op rij het aantal nieuwe besmettingen af. 

Afgelopen weekend testten op zaterdag én zondag ruim 700 inwoners van IJsselland positief 
op het coronavirus. Dat nam gisteren af tot 563 nieuwe besmettingen, afgelopen etmaal waren 
het er 541. Van een betrouwbare trend kunnen we nog niet spreken. Vorige week nam het 
aantal nieuwe positieve tests bijvoorbeeld ook drie dagen af waarna alsnog een toename 
volgde.  

Zwolle scoort in absolute én relatieve zin vandaag het slechts in IJsselland. In de Overijsselse 
hoofdstad werden 181 positieve tests geregistreerd: omgerekend 139 per 100.000 inwoners. 
Dat dagaantal lag in Zwolle slechts drie keer hoger.  

In Deventer is het aantal nieuwe besmettingen, na een piekje in het weekend, wat verder 
afgenomen. Zaterdag meldden de GGD’s nog 105 positieve tests, zondag 99, gisteren 90 en 
vandaag zijn er 81 gemeld. 

In Noord- en Oost-Gelderland kwamen 1014 nieuwe coronagevallen aan het licht. Dat aantal 
is vergelijkbaar met het getal van gisteren (1037). Apeldoorn is met 189 positieve tests 
hofleverancier. Ten opzichte van het aantal inwoners doen Ermelo (49, omgerekend 181 per 
100.000 inwoners) en Hattem (21, omgerekend 172 per 100.000 inwoners) het ’t slechtst in 
deze regio. 

In Noord- en Oost-Gelderland werden 7 sterfgevallen gemeld door corona. Dat het overlijden 
nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Wanneer een 
coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag geregistreerd. 
Het RIVM meldt dit dan in de cijfers van dinsdag. 

In IJsselland en Flevoland werden geen coronadoden gemeld 

In Flevoland telden de GGD’s 515 positieve tests. Dat aantal is, net als in IJsselland en Noord- 
en Oost-Gelderland, een fractie lager dan het getal van een dag eerder (534). In negatieve zin 
valt de gemeente Noordoostpolder op met 160 positieve tests per 100.000 inwoners: 76 in 
absolute zin. 
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In Lelystad testten 98 mensen positief: 123 per 100.000 inwoners. Urk is de enige gemeente 
die niet donkerrood kleurt op de coronakaart in Flevoland vandaag. Op het voormalige eiland 
kwamen 13 nieuwe coronagevallen aan het licht: 61 per 100.000 inwoners.  

Afgelopen etmaal testten 22.119 mensen in Nederland positief op het coronavirus. Dat aantal 
is vergelijkbaar met eerdere dagen. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 73 gestegen tot 
2845. Dat is nog net onder het hoogste niveau van de afgelopen winter. Die piek was op 5 
januari, toen er 2890 covidpatiënten in de ziekenhuizen lagen. Ernst Kuipers, voorzitter van 
het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorspelde maandag dat het aantal opgenomen 
patiënten deze week richting de 3000 gaat.  

Op de verpleegafdelingen liggen nu 2250 coronapatiënten, blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 41 meer dan maandag. Op de 
intensive cares nam het aantal mensen met corona toe met 32 tot 595. 

In de afgelopen 24 uur werden op de verpleegafdelingen 339 nieuwe coronapatiënten 
binnengebracht. Op de ic’s werden 47 mensen opgenomen. 

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus blijft oplopen. Tussen maandagochtend en 
dinsdagochtend kreeg het RIVM 65 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van het 
virus was overleden. Dat is het hoogste aantal sinds 2 maart, bijna negen maanden geleden. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 367 coronapatiënten. 
Dat komt neer op gemiddeld 52 meldingen per dag, het hoogste niveau sinds 24 februari. In 
de afgelopen twee weken is het sterftecijfer ongeveer verdubbeld. Bron: De Stentor, 30 
november 2021. 

Ongeveer zestig Omikron-besmettingen in EU, meeste in Nederland 

Nog eens vijftien mensen uit de Europese Unie blijken de Omikron-variant van het 
coronavirus onder de leden te hebben. Daarmee stijgt het totale aantal bevestigde gevallen 
naar 59, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. 

Nederland voert de lijst aan met zestien vastgestelde Omikron-besmettingen. In Portugal zijn 
veertien mensen positief getest op de virusversie en in Duitsland negen mensen. De andere 
landen waar het virus is vastgesteld, zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk 
(het overzeese gebiedsdeel Réunion), Italië, Spanje en Zweden. 

Volgens het ECDC zijn de meeste positief geteste personen onlangs in Afrika geweest. In 
Nederland geldt dat voor vijftien van de zestien mensen. Niemand is er voor zover bekend 
ernstig ziek van geworden en er zijn in Europa ook geen sterfgevallen bekend. Daarnaast zijn 
er enkele verdachte gevallen, waarbij nog niet zeker is dat het om de Omikron-variant gaat. 

Buiten de EU is de Omikron-variant ook vastgesteld in Zuid-Afrika, Botswana, het Verenigd 
Koninkrijk, Zwitserland, Australië, Canada, Israël, Brazilië, Nigeria, Saudi-Arabië, Japan en 
Hongkong, laat het ECDC weten. Bron: ANP, 1 december 2021.  

Over twee weken in totaal 3.200 coronapatiënten in ziekenhuizen 
verwacht 

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt in de komende twee weken 
hoogstwaarschijnlijk tot boven de 3.200. Dat heeft Ernst Kuipers, de voorzitter van het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdag gezegd tijdens een briefing aan de Tweede 
Kamer. Nu behandelen de ziekenhuizen ruim 2.800 coronapatiënten.  
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Het geschetste scenario voltrekt zich als de huidige trend doorzet. Die trend laat zien dat de 
procentuele stijging van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis licht afneemt. Van een 
daling is echter nog geen sprake. Kuipers heeft ook nog niet gezegd wanneer hij de daling 
verwacht.   

Als Kuipers voorspelling klopt, liggen er half december 2.430 coronapatiënten op de 
verpleegafdelingen. Dat zijn er nu 2.200. Op de intensive cares (ic) zouden dan 780 
coronapatiënten liggen. Dat zijn er nu ongeveer 600. 

Daarnaast schetste Kuipers nog twee scenario's die hij zelf allebei niet zo waarschijnlijk acht. 
Als de maatregelen amper effect hebben en de huidige groei doorzet, stijgt het aantal 
opgenomen coronapatiënten tot zo'n 3.700, van 900 wie op de ic. 

In het ongunstigste geval zou het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen tot bijna 4.500 
kunnen stijgen, van wie ruim 1.100 op de ic. Dat scenario voltrekt zich als de dagelijkse 
instroom in de ziekenhuizen toe gaat nemen. 

Kuipers noemde dat laatste scenario ‘niet het meest realistische’ beeld, want dat zou 
betekenen dat de maatregelen totaal geen effect hebben. ‘Laten we dat echt maar even 
parkeren’, aldus de LNAZ-voorzitter.  

Uit de cijfers die Kuipers tijdens de briefing aan de Tweede Kamer toonde bleek weer dat het 
coronavaccin werkt om ziekenhuisopname te voorkomen. 

De verdeling gevaccineerd-ongevaccineerd in de ziekenhuizen is weliswaar bijna gelijk, maar 
de groep ongevaccineerden is in de bevolking vele malen kleiner dan de groep die zich wel liet 
vaccineren. 

De gevaccineerde patiënten in het ziekenhuis zijn ook vaak ouder dan de ongevaccineerde 
patiënten. Van de gevaccineerde patiënten is drie kwart zeventigplusser en van de 
ongevaccineerde patiënten is een derde zeventig jaar of ouder. 

Daarnaast heeft 80 procent van de gevaccineerde patiënten een onderliggende aandoening 
aan bijvoorbeeld het hart of de longen. Van de ongevaccineerde groep coronapatiënten was 
maar liefst twee derde voor de infectie gezond, maar zij moesten dus toch vanwege COVID-19 
in het ziekenhuis worden opgenomen. Bron: NU.nl, 1 december 2021.  

 
Afvlakken positieve tests lijkt niet te komen door gebrek aan GGD-
capaciteit 
 

Het RIVM meldde dinsdag dat de besmettingscijfers lijken te stabiliseren als gevolg van de 

coronamaatregelen die half november ingingen. Veel NUjij-bezoekers vroegen zich echter af of 

dat niet komt doordat de GGD's niet meer tests kunnen afnemen. Dat is zeer waarschijnlijk 

niet het geval, en dat zit zo. 
 

De GGD voerde meer tests uit, maar het aandeel positieve tests daalde. Koepelorganisatie 

GGD GHOR meldde eerder al dat de testcapaciteit zowel landelijk als regionaal wordt 

opgeschaald. Dat lijkt per week te lukken.  
 

In de tweede week van november namen GGD's ongeveer 554.000 tests af. Een week later lag 

dat aantal op 630.000 tests, en in de afgelopen week werden 667.000 tests afgenomen. 
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Terwijl het aantal afgenomen tests dus steeg, nam het aandeel positieve tests juist af. In de 

afgelopen week was 21,4 procent van de afgenomen tests positief, in de week ervoor was dat 

22,2 procent. Dat is een kleine daling, maar doordat er meer tests werden afgenomen wel een 

teken dat het aantal besmettingen stabiliseert. 
 

GGD GHOR liet aan NU.nl weten nog niet aan de maximale testcapaciteit te zitten. Wel zijn 
er bepaalde 'piekmomenten' op een dag. Dan bellen veel mensen tegelijkertijd om een afspraak 
te maken en is het dus druk. 
 
Volgens de GGD kan nog steeds iedereen die dat wil zich laten testen. Soms moet er alleen 
een ander tijdstip of andere locatie gekozen worden, om drukte te vermijden. Mensen doen 
dat overigens niet altijd. 

RIVM-topvrouw Aura Timen noemde het dinsdag in gesprek met NU.nl ‘niet aannemelijk’ dat 
de testcapaciteit bij de GGD's een oorzaak is van de stabilisatie van het aantal positieve tests. 

Ook de stijging van het aantal ziekenhuiscijfers lijkt (voorzichtig) af te vlakken, hoewel er nog 
altijd veel mensen in de ziekenhuizen terechtkomen. Het aantal ziekenhuisopnames is voor 
het OMT en het demissionaire kabinet een belangrijke kernwaarde bij het in de gaten te 
houden van het virus. 

In de afgelopen week werden in totaal 1.996 mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege 
een coronabesmetting. Een week eerder ging het om 1.963 opgenomen patiënten. Dat is nog 
altijd een stijging, maar die is veel kleiner dan in de weken ervoor. 

Die afvlakking is bij uitstek een teken dat de stabilisatie een gevolg van de maatregelen 
is. Ziekenhuisopnames hebben namelijk niets te maken met de testcapaciteit van de GGD. 
Als mensen ziek genoeg worden, komen ze namelijk hoe dan ook in het ziekenhuis terecht - 
of ze nou getest zijn of niet.  
 
Het aantal opnames op de intensive care stijgt wel nog altijd. Dat komt doordat patiënten vaak 
eerst op de verpleegafdeling terechtkomen en daarna pas op de ic. Omdat de 
ziekenhuisopnames afvlakken, is de verwachting dat binnenkort hetzelfde gebeurt met het 
aantal ic-opnames. Bron: NU.nl, 1 december 2021.  
 
Kritiek op uitblijven duidelijke coronastrategie van kabinet groeit 
 
De Tweede Kamer groeit de onvrede over het uitblijven van een duidelijke 
langetermijnstrategie van het demissionaire kabinet voor het coronabeleid. Ook de wisselende 
signalen over waar nou precies op wordt gestuurd - ziekenhuiscijfers of het aantal 
besmettingen - wekt irritatie. 
 
‘Waar sturen we nou op? Zijn de maatregelen effectief en proportioneel? Het is gewoon niet 
duidelijk’, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. 
 
‘Is dit pakket aan maatregelen nu genoeg, of worden we alsnog een ellenlange lockdown in 
gerommeld? Iedere keer is het te laat en te weinig wat het kabinet doet en raken we steeds 
verder in de shit’, zegt SP'er Maarten Hijink. 
 
Pieter Omtzigt, sinds zijn vertrek uit het CDA onafhankelijk Kamerlid, wil op korte termijn 
een hoorzitting over de middellange en langere termijn van het coronabeleid. Namens een 
groot deel van de oppositie stelt hij voor om experts en de opstellers van rapporten die 
onderzoek deden naar de aanpak van de coronacrisis uit te nodigen voor een hoorzitting in de 
Tweede Kamer. 
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‘In het rapport van de WRR en KNAW staat dat corona in vier van de vijf scenario's die zij 
schetsen niet verdwijnt. Inzetten op groepsimmuniteit is dus helemaal geen optie. Dat zei 
Hugo de Jonge (demissionair minister van Volksgezondheid, red.) laatst ook tegen mij in 
een debat, en toch gaan ze daarmee door. Dat vind ik een vrij heftige conclusie’, zegt Omtzigt. 
Woensdagmiddag debatteert de Kamer met het kabinet over de laatste maatregelen. 

'Het kabinet denkt al anderhalf jaar dat we er bijna zijn', volgens Omzigt. Hij hekelt net als 
veel andere parlementariërs het gebrek aan een strategie voor de langere termijn. Het Kamerlid 
somt op dat Nederland achterloopt met de boosterprikken vergeleken met andere landen, dat 
de testcapaciteit niet op orde is, dat er geen bron- en contactonderzoek is en dat er niet is 
vooruitgepland met het opschalen van de ic-capaciteit.   

‘Het kabinet denkt al anderhalf jaar dat we er bijna zijn, maar dat is niet zo’, aldus Omtzigt. 
Het is voor de Kamerleden echter ook onduidelijk wat het kabinet precies wil bereiken met 
het huidige pakket aan maatregelen. Het reproductiegetal (R) moet ‘ruim onder de 1’ komen, 
was de boodschap van De Jonge en demissionair premier Mark Rutte vorige week vrijdag op 
de persconferentie. Maar waar de R precies op moet uitkomen, werd niet duidelijk.    

In het laatste OMT-advies staat dat het aantal contacten die tot een besmetting leiden met 20 
tot 25 procent moet dalen om tot de gewenste ombuiging van het aantal besmettingen te 
komen. Met het huidige pakket aan maatregelen moet dat lukken, denken de experts. 

‘De drie weken die de maatregelen nu moeten duren zijn dan natuurlijk niet genoeg’, zegt 
Hijink. ‘Je licht de mensen niet eerlijk voor. Als je het aantal besmettingen echt naar beneden 
wil brengen, dan moet je veel meer doen dan sturen op net onder de 1.’  

‘We wilden al veel eerder een debat over de langetermijnstrategie, maar we worden steeds weer 
ingehaald door de actualiteit’, zegt Westerveld. ‘Nu met de nieuwe Omikron-variant is ook 
weer veel onzeker. Het kabinet reageert steeds op de laatste crisis, daardoor zit er geen lijn in. 
We moeten een apart debat voeren over hoe we in de toekomst deze crisis willen bestrijden.’ . 
Bron: NU.nl, 1 december 2021. 
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De Veldhovense supermarkteigenaar André van Reijen kreeg dinsdag een stroom aan 
haatreacties over zich heen nadat een medewerker een oproep aan zijn personeel om zich te 
vaccineren op sociale media plaatste. © archieffoto ANP   
 
Eigenaar Plus met dood bedreigd na vaccinatie-oproep aan personeel: 
‘Het is misselijkmakend’ 
 
Een interne oproep aan zijn personeel om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren, is 
supermarkteigenaar André van Reijen uit het Brabantse Veldhoven op een stroom aan 
haatmails en dreigementen op sociale media komen te staan. 
 
Een anonieme medewerker van de Veldhovense Plus-supermarkt bracht de brief die Van 
Reijen aan zijn personeel schreef, dinsdag via sociale media naar buiten, net als de reactie die 
de ondernemer daarop op een intern communicatiekanaal plaatste. Bron: AD, 1 december 
2021.  
 

 

Bij het kerstdorp in Aralia kijk je je ogen uit. © Jeffrey Groeneweg  
 
Dit is het grootste kerstdorp van Europa 
 
Kinderen dromen er weg, volwassenen genieten net zo. Het Hellevoetse tuincentrum Aralia 
heeft het grootste miniatuurkerstdorp van Europa in huis. 
 
In dit bergdorp met huisjes, kerstboompjes, treintjes en een skilift, is een deel van het 
winnende kerstdorp uit het tv-programma Merry Little Christmas van vorig jaar te zien. Dat 
ontwerp was gemaakt door Martin van Rossum, de zoon van de eigenaren van Aralia.  
 
Zus Lenneke vertelt dat verzamelaars uit binnen- en buitenland speciaal naar Aralia komen 
om de miniatuurhuisjes, -treintjes en andere spullen te kopen. Voor hen is er nu ook een 
webshop. Bron: AD, 1 december 2021.  
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Krijn en Ank (71 en 70) zijn na 298 dagen corona weer allebei thuis. © Angeliek de Jonge  
 
Bijna 300 dagen hield corona hen uit elkaar, nu is Krijn (71) eindelijk 
weer bij zijn Ank (70) 
 
Ze hadden samen een bedrijf, waren haast altijd bij elkaar. Tot het coronavirus Krijn (71) en 
Ank (70) uit IJsselstein van elkaar scheidde. Achter elkaar werden ze opgenomen in het 
ziekenhuis, op de ic lagen ze in een poosje in kamers tegenover elkaar. Ank kon haar man 
alleen via het raampje in de deur zien. Daarna scheidde een lang revalidatietraject het paar 
opnieuw. Maar nu, na 298 dagen, is Krijn weer thuis. Eindelijk.  
 
Het is februari 2021 als zoon Mark in het lege huis van zijn ouders staat. Zijn moeder is zojuist 
opgehaald door de ambulance en met een corona-infectie naar het St. Antonius Ziekenhuis 
gebracht, waar zijn vader even daarvoor ook is opgenomen. Mark slaapt sinds dat moment bij 
zijn moeder om voor haar te zorgen. Nu neemt hij de twee zwarte labradors, de geliefde honden 
van het paar, mee naar zijn huis. Nu moet hij voor hén zorgen. Bron: AD, 30 november 2021. 

Meerdere Kamerleden ontvangen dreigmail, Bergkamp doet aangifte 
 
Meerdere Tweede Kamerleden hebben een dreigmail ontvangen. Kamervoorzitter Vera 
Bergkamp gaat deze week aangifte doen. Dit vertelde Bergkamp dinsdag in reactie op het 
stijgende aantal meldingen van politici die bedreigd worden.  
 
Bergkamp wilde weinig kwijt over de inhoud van de dreigmail, behalve dat deze 
‘coronagerelateerd’ was. Volgens Bergkamp is het ‘te zot voor woorden’ dat dit gebeurt. Ze 
noemt een dreigmail ‘gewoon vreselijk.’Deze mails zijn volgens haar op personen gericht en 
bedoeld om mensen bang te maken. 
 
De Kamervoorzitter vindt het ‘afschuwelijk’ dat politici steeds vaker bedreigd worden. 
‘Bedreigingen zijn niet normaal. Iedereen moet zijn werk in alle vrijheid en veiligheid kunnen 
doen.’   
 
Waarom het aantal dreigementen toeneemt, weet Bergkamp niet. Wel ziet ze dat er een 
verharding plaatsvindt, onder meer op sociale media. Dit heeft volgens haar onder meer te 
maken met de ontwikkelingen rond het coronavirus. 
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Kamervoorzitter Vera Bergkamp doet aangifte tegen meerdere dreigmails ontvangen door 
kamerleden. © Arie Kievit  
 
Dinsdag werd bekend dat vorig jaar bij het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den 
Haag 600 keer melding is gedaan van mogelijke bedreiging van politici. Dit is een flinke stijging 
ten opzichte van de 393 gevallen in 2019. Bij 274 van de meldingen in 2020 ging het volgens 
het Openbaar Ministerie inderdaad om een strafbaar feit, tegenover 206 in 2019. Bron: AD, 
30 november 2021. 
 
Storing bij RIVM 
 
Door een storing is het aantal positieve coronatests gezakt tot onder de 20.000, voor het eerst 
in meer dan twee weken. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 18.588 nieuwe 
gevallen geregistreerd. Hoeveel het er zouden zijn geweest zonder de storing, weet het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet. 
 
De storing zit in het RIVM-systeem waar de meldingen binnenkomen. Dit kan betekenen dat 
het cijfer morgen wordt aangepast wanneer de positieve tests alsnog zijn verwerkt. Bron: AD, 
1 december 2021. 
 
Nederland staat achter het EC-voorstel om vaccinatiebewijzen binnen 
Europa, zonder boosterprik, maximaal negen maanden geldig te laten 
zijn 
 
Nederland staat achter het EC-voorstel om vaccinatiebewijzen binnen Europa, zonder 
boosterprik, maximaal negen maanden geldig te laten zijn, zegt het ministerie van 
Volksgezondheid. Om te mogen reizen in Europa moet iemand uiterlijk negen maanden na de 
laatste vaccinatie een boosterprik laten zetten, was het advies van de commissie.   
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Het ministerie zegt het 'belangrijk' te vinden dat er wordt 'gewerkt aan een systeem voor heel 
Europa, zodat we de regels zo veel mogelijk gelijk kunnen trekken.’Dat is in het 'belang van 
het vrije verkeer van personen in de EU.’Ons kabinet ziet in het voorstel 'een veilige manier 
om reizen in Europa mogelijk te maken en houden'. 
 
Een aantal lidstaten van de Europese Unie trok de afgelopen tijd namelijk al zijn eigen 
plan. Zo wil Oostenrijk wil binnenkort geen toeristen meer toelaten die zijn geprikt met het 
Janssen-vaccin. In Frankrijk moeten 65-plussers en kwetsbare mensen deze maand nog een 
boosterprik halen, om hun coronapas te behouden. Bron: AD, 1 december 2021. 

Door simpelweg een verkeerd geboortejaar in te voeren is het 
gemakkelijk te frauderen 

Door simpelweg een verkeerd geboortejaar in te voeren in het aanmeldsysteem voor de 
boosterprik kunnen mensen die nog niet aan de beurt zijn wel al een vaccinatie-afspraak 
maken. ‘Het systeem is kwetsbaar’, zegt een woordvoerder van GGD GHOR. ‘We hebben ervoor 
gekozen het systeem niet nodeloos dicht te timmeren. Het is een ingecalculeerd risico dat 
mensen er misbruik van kunnen maken.’ 

Op dit moment kunnen mensen geboren in of voor 1940 op reguliere digitale wijze 
een afspraak plannen, volgens de vaccinatievolgorde van het ministerie van VWS. Door 
een geboortejaar van 1940 of eerder in te vullen kan iedereen dus een afspraak maken, ook 
al heeft het systeem de beschikking over het correcte geboortejaar en andere persoonlijke 
gegevens via de DigiD, die gebruikt wordt bij het maken van de afspraak. 

GGD GHOR Nederland stelt echter dat aan het eind van de dag een geautomatiseerde controle 
plaatsvindt op basis van de data die zijn ontvangen. ’Hierbij wordt automatisch gecheckt of 
op basis van het BSN-nummer dat gekoppeld is aan het DigiD-account het juiste geboortejaar 
is ingevuld. Mensen die nog aan de beurt zijn, worden er automatisch 
uitgefilterd en vervolgens afgebeld’, aldus de organisatie. 

De GGD-koepel vraagt  'iedereen om echt op zijn beurt te wachten.’‘Als je voordringt, 
en fraudeert bij het invullen van de gegevens, dan neem je een plek van iemand in die deze 
vaccinatie misschien nog harder nodig heeft dan jij. Er is voor iedereen een vaccin 
beschikbaar, maar wacht op je beurt en je uitnodiging’, laat een woordvoerster in een 
verklaring weten. Bron: AD, 1 december 2021. 

Volledig gevaccineerde reizigers hebben drie dagen voor vertrek 
naar de Verenigde Staten een negatieve test nodig 

Volledig gevaccineerde reizigers hebben op dit moment drie dagen voor vertrek 
naar de Verenigde Staten een negatieve test nodig, maar het land wil die tijd verkorten 
naar één dag voor vertrek. Voor niet ingeënte Amerikanen en permanent in de VS wonende 
personen geldt die regel nu al. Wie niet gevaccineerd is, komt op een enkele uitzondering na 
de Verenigde Staten helemaal niet per vliegtuig in. 

De reismaatregel wordt ingegeven door bezorgdheid rond de nieuwe Omikron-variant. De 
Amerikaanse autoriteiten overwegen ook om reizigers zich drie of vijf dagen na 
aankomst opnieuw te laten testen, weet The Washington Post. Er wordt ook gesproken over 
een quarantaine van een week. Die gaat mogelijk gelden voor iedereen, ook na een negatieve 
test. Bron: AD, 1 december 2021.  
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De eerste schadeclaims tegen de Republiek Oostenrijk voor de grote 
corona-uitbraak in wintersportoord Ischgl  zijn afgewezen 

Een Weense rechtbank heeft de eerste schadeclaims tegen de Republiek Oostenrijk voor de 
grote corona-uitbraak in wintersportoord Ischgl, in maart vorig jaar, afgewezen. De civiele 
rechter oordeelde dat de Oostenrijkse Epidemiewet alleen de algemene volksgezondheid 
beschermt en niet ook concrete personen. 

De Republiek valt ‘in de relevante tijdsperiode’ geen schuld of onrechtmatig gedrag te 
verwijten, citeren media uit het vandaag gepubliceerde vonnis. De schadeclaims waren 
ingediend door twee Duitse wintersporters die beiden besmet raakten met corona. Een van 
hen had milde symptomen, de andere kampt nog steeds met long covid. 

De Oostenrijkse Vereniging voor Consumentenbescherming (VSV), die de belangen van de 
eisers behartigt, spreekt in een eerste reactie van een ‘juridisch schandaal.’ Ze gaat beide 
uitspraken tot op het hoogste niveau aanvechten, aldus bestuurslid Peter Kolba. 

De rechtbank gaat er vanuit dat zich niet met de noodzakelijke zekerheid laat vaststellen 
dat vijftien IJslanders die op 1 maart 2020 uit Ischgl terugkeerden, positief testten in hun 
thuisland. Deze melding was afkomstig van het Europese waarschuwingssysteem van de 
gezondheidsautoriteiten (EWRS). 

‘Bij een pandemie moeten meldingen van het Europese waarschuwingssysteem 
serieus worden genomen, anders is het onmogelijk een pandemie in te dammen.’ De besmette 
IJslanders werden beschouwd als het eerste bewijs van de corona-uitbraak in Ischgl. 
 
In totaal zijn er op dit moment zo’n 50 rechtszaken over Ischgl-schadeclaims aanhangig. 
Kobla verwacht dat er uiteindelijk tot zo’n 3000 claims zullen worden ingediend en dat de 
vereniging ook groepsvorderingen naar Oostenrijks recht aanhangig zal maken. Ruim 6000 
toeristen uit 45 landen sloten zich al aan bij zo’n groepsclaim, waaronder achthonderd 
Nederlanders. 

Het strafrechtelijk onderzoek naar de corona-verspreiding in het skigebied werd vorige week 
stopgezet. Het onderzoek was gericht tegen vijf personen, onder wie vier ambtenaren. Er is 
echter geen bewijs dat iemand door schuld iets heeft gedaan of nagelaten dat het risico op 
besmetting zou hebben vergroot, aldus de verklaring van het Openbaar Ministerie. Bron: AD, 
1 december 2021. 

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan 
Griekenland wordt uitgesteld  

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Griekenland, dat 
gepland stond voor 13 tot en met 15 december, wordt uitgesteld wegens corona, meldt de 
Rijksvoorlichtingsdienst. Bron: AD, 1 december 2021.  

Europese gezondheidsdienst adviseert landen te beginnen met het 
inenten van kinderen met medische problemen 

De Europese gezondheidsdienst ECDC adviseert landen, mochten zij besluiten om kinderen 
van 5 tot 11 te vaccineren, te beginnen met het inenten van kinderen die door medische 
problemen risico lopen bij besmetting met het coronavirus. 

De Europese medicijnwaakhond EMA keurde onlangs het vaccin van Pfizer en BioNTech goed 
voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar. In Nederland komt de Gezondheidsraad op korte 
termijn met een advies hierover. Daarna besluit het kabinet over vaccinatie. 
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Kinderen worden doorgaans minder ziek dan volwassenen, maar kinderen die al 
een zwakkere gezondheid hebben, lopen wel meer risico dan gezonde leeftijdsgenootjes. De 
kans op ziekenhuisopname is twaalf keer zo groot. Die op een plek op de ic zelfs 19 keer. 
Bron: AD, 1 december 2021.  

2.000 chocoladeletters voor de zorghelden van het Slingeland 
ziekenhuis: ‘Dit doet ons écht goed’ 

Zielsgelukkig is het personeel van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem met de schenking 
van liefst 2.000 chocoladeletters  

Het is te merken dat de rek er bij de verpleging ook echt uit is, aldus Rutger Jansen, 
Cardioloog Slingeland ziekenhuis. 

Cardioloog Rutger Jansen nam samen met twee collega’s namens het Slingeland ziekenhuis 
woensdagmiddag de eerste letters in ontvangst. ‘Het is de eerste actie voor de zorg sinds lange 
tijd’, zegt Jansen. ‘Dit is een groot gebaar dat heel welkom is.’ 

Volgens Jansen is de aandacht voor de zorg inmiddels een beetje verslapt is. ‘Tijdens de eerste 
coronagolf stond iedereen voor ons klaar met raad, daad en hulp. Dat is steeds minder 
geworden. Het is te merken dat de rek er bij de verpleging ook echt uit is.’ Bron: DG, 1 
december 2021. 

WHO: het is aannemelijk dat de huidige coronavaccins bescherming 
bieden tegen de Omikron-variant 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aannemelijk dat de 
huidige coronavaccins bescherming bieden tegen ernstige gevolgen van de Omikron-variant. 
Vast staat dat echter nog niet. Meer onderzoek is nodig.  

Binnen enkele dagen verwacht de WHO meer inzicht te hebben in de overdracht van 
de nieuwe virusvariant. Die lijkt besmettelijker en verspreidt zich momenteel geleidelijk over 
de wereld. Omikron is al in meer dan twintig landen vastgesteld. Bron: AD, 1 december 2021. 

Bij negatieve test mogen alle 44 reizigers uit isolatie  

Alle 44 reizigers die sinds vrijdag na hun aankomst uit Zuid-Afrika nog in een hotel 
in Badhoevedorp in isolatie zitten, hebben gisteren opnieuw een coronatest laten afnemen. 
Als zij vandaag een negatieve testuitslag krijgen, mogen zij het hotel morgen verlaten, meldt 
de GGD Kennemerland. 

‘Zij worden persoonlijk gebeld. Sommigen hebben hun uitslag al binnen. Donderdag mogen 
ze pas uit isolatie. Dat hebben we zo afgesproken, dat is de procedure’, aldus de 
woordvoerder. De GGD komt morgenochtend met meer informatie over de uitslag van de 
hertesten voor het coronavirus en mogelijk de nieuwe Omikron-variant. Bron: AD, 1 december 
2021. 

Honderdtwintig medisch studenten gaan zorgmedewerkers 
ondersteunen op intensive care van  Erasmus MC  

Honderdtwintig studenten geneeskunde en verpleegkunde gaan vanaf komend 
weekend zorgmedewerkers ondersteunen op de intensive care van het Erasmus MC in 
Rotterdam. De studenten gaan zich niet bezighouden met medisch-specialistische taken, 
zoals het bedienen van infuuspompen en beademingsapparatuur of het toedienen van 
medicatie, maar gaan helpen bij taken als het wassen van patiënten. Daartoe krijgen ze een 
cursus van 1,5 dag. Bron: AD, 1 december 2021.  
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Oud-president Donald Trump testte vorig jaar positief op het coronavirus 

Oud-president Donald Trump testte vorig jaar, kort voor een debat met presidentskandidaat 
Joe Biden in Cleveland, positief op het coronavirus, zegt Trumps voormalige stafchef Mark 
Meadows in zijn memoires. Toch weerhield dat de president er niet van om zijn rivaal te 
ontmoeten. 
 
Kort na de positieve test deed Trump een tweede die negatief was. Deze tweede uitslag leverde 
hij in om het debat op 29 september te kunnen voeren, citeert The Guardian die het boek al 
inzag. Pas op 2 oktober liet de president weten dat hij corona had, schrijft Meadows. ‘Niets 
kon hem tegenhouden.’ 

Trump weerspreekt de woorden van zijn voormalige stafchef en zegt dat het om 'nepnieuws' 
gaat. ‘In werkelijkheid toonde de test aan dat ik voor het debat geen Covid had’, zegt hij. 
Meadows houdt echter vol dat zijn baas op 26 september 2020 al tekenen van 
vermoeidheid en een 'lichte verkoudheid' vertoonde. Uiteindelijk verbleef Trump drie nachten 
in het ziekenhuis. Bron: AD, 1 december 2021. 

Avondlockdown zorgt voor middagdrukte in Pathé-bioscopen 

Cinefielen laten zich in crisistijd niet beroven van hun filmliefde. Ze verplaatsen hun 
bioscoopuitje gewoon naar de middag. Dat stelt tenminste het concern Pathé dat tijdens de 
huidige avondlockdown het fenomeen van de matineevoorstelling in populariteit ziet 
toenemen. 

Waar theater- en musicalproducenten worstelen met het vinden van een middagpubliek, doet 
bioscoopketen Pathé ook vóór 17.00 uur – wanneer alles sluit – nog goede zaken. ‘In al onze 
bioscopen is het tijdens de huidige openingstijden drukker dan het normaal gesproken was 
overdag’, vertelt een woordvoerster aan deze website. ‘We zien dat veel bezoekers hun 
bioscoopuitje naar de middag hebben verplaatst.’ 

Van volle zalen kan in letterlijke zin geen sprake zijn vanwege de 1,5 meterregel. Daardoor 
kan slechts zo’n 30 procent van de capaciteit worden benut. Maar binnen die nieuwe regels 
zijn sommige middagvoorstellingen van Pathé wel degelijk uitverkocht. De zegsvrouw: ‘Ook 
zien we dat veel voorstellingen in de weekenden uitverkocht beginnen te raken, met name 
titels als House of Gucci, Ghostbusters: Afterlife, De Club van Sinterklaas en het Vergeten 
Pietje en De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje. 

Filmdistributeurs zijn minder blij. Zodra zij het idee hebben dat bioscooptitels het vooral van 
de avonduren moeten hebben, wordt er geschoven met premièredata. Zo is de release van Soof 
3, van distributeur Dutch FilmWorks, wederom uitgesteld. Maar ook minder grote potentiële 
bioscoopklappers verhuizen naar ergens volgend jaar, zoals Madres Paralelas van de 
beroemde Spaanse regisseur Pedro Almódovar en The Card Counter met Oscar Isaac. 

Blockbusters die een wereldwijde releasedatum hebben, blijven wél gewoon staan. Dat geldt 
voor onder meer de remake van West Side Story van Steven Spielberg (volgende week 
donderdag), Spider-Man: No Way Home (16 december) en The Matrix Resurrections (23 
december). Bron: AD, 1 december 2021. 
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Bij de grote vaccinatielocatie in Waalwijk was er een lange rij wachtenden, onder wie veel 
ouderen. © copyright Marc Bolsius 
 

 
 

Bij de priklocatie moeten veel mensen buiten staan. De GGD gaat een tent plaatsen, zodat 
bezoekers bij regen droog © copyright Marc Bolsius 

Ouderen staan kou-kleumend in de rij voor boosterprik, GGD belooft tent 
tegen de regen 



174 
 

 
Veel ouderen stonden woensdag in een lange rij in de kou en regen te wachten voor de grote 
priklocatie in Waalwijk. Tot grote ergernis van wachtenden, veelal oudere mensen met een 
broze gezondheid. De GGD komt met maatregelen: een tent is in aantocht. 
 
De lange wachtrijen van het voorjaar en zomer zijn weer terug bij de priklocatie aan de 
Gompenstraat in Waalwijk. Voor het bedrijfspand staat een lange sliert mensen, onder wie 
een groot aantal 80-plussers. Ze komen voor hun derde coronaprik. Het is koukleumen op 
een open plek, waar de beschutting tegen wind en regen ver te zoeken is.  
 
Het is een puinhoop, zegt Tilburger Carlo Verbakel. Zijn vrouw kwam ook voor een 
boosterprik. Ze is een stuk jonger dan de groep ouderen, maar krijgt de vaccinatie omdat ze 
in de zorg werkt. ‘We moesten ondanks een afspraak bijna twee uur wachten’, vertelt hij. ‘We 
zagen allerlei mensen met een rollator in de rij staan, die kou en wind moesten trotseren. 
Binnen werd een aantal van hen onwel.’ 
 
Hij vindt het toch al vreemd dat hij vanuit Tilburg voor zo’n vaccinatie naar een locatie in 
Waalwijk moet, die nauwelijks met het openbaar vervoer te bereiken is. ‘En dan is het zo ook 
nog zo slecht georganiseerd.’ 
 
Verbakel is niet de enige klager. Veel mensen begrijpen dat zo’n prikronde een hele (logistieke) 
operatie is, en dat de ‘GGD-medewerkers zich het schompes werken.’Maar dat deze vrij 
kwetsbare groep buiten in de kou moet staan wachten, zorgt voor wrevel. 
 
‘Pa heeft een afspraak op een vaste tijd, maar moet toch een uur wachten’, vertelt zijn dochter, 
die met hem meegekomen is. ‘Hij is 87, heeft een heel broze gezondheid, is net zwaar ziek 
geweest. Daarom komen we voor de boosterprik. Maar dan moet je niet buiten in de kou staan 
wachten, dicht op allerlei andere mensen. Ik ben geen klager, treed niet graag naar buiten 
met zoiets, maar dit kan echt niet.’   
 
We plaatsen buiten een tent bij de ingang en voorzijde. Mensen hoeven dan niet in de regen 
te wachten, aldus de woordvoerster GGD Hart voor Brabant. 

GGD Hart voor Brabant is niet doof voor de signalen en neemt daarom extra maatregelen. ‘We 
plaatsen buiten een tent bij de ingang en voorzijde’, laat de woordvoerster weten. ‘Mensen 
hoeven dan niet in de regen te wachten. Daarnaast zetten we volgende week extra stoelen in 
de wachtruimte en zijn er rolstoelen beschikbaar en proberen we hiermee mensen zo goed en 
zo snel mogelijk te helpen.’ 

Hadden ze deze drukte niet aan zien komen? De GGD heeft toch al de nodige ervaringen met 
grote vaccinatierondes. Volgens de organisatie doet ze hard haar best om alles in zo goed 
mogelijke banen te leiden, maar komt daar veel bij kijken. ‘Het is natuurlijk nooit prettig als 
je moet wachten’, beseft de GGD-woordvoerster. ‘Daarom doen we er alles aan om de locatie 
te verbeteren.’ 

Ook in het weekend zijn we open. Dat maakt het ook voor het familielid of de mantelzorger 
van de 80-plusser makkelijker, volgens de woordvoerster GGD Hart voor Brabant.  

De GGD-medewerkers draaien op volle toeren. Twee dagen in de week zijn ze nog bezig met 
mensen, die met of zonder afspraak hun eerste twee corona-prikken willen laten 
zetten. Bovendien is de GGD vorige week in Waalwijk gestart met de boostervaccinatie voor 
het zorgpersoneel in de regio. Dat loopt parallel aan de derde prik voor 80-plussers. 

De GGD heeft nu speciale dagen voor het geven van de boosterprik. ‘Ook in het weekend zijn 
we open’, zegt de woordvoerster. ‘Dat maakt het ook voor het familielid of de mantelzorger van 
de 80-plusser makkelijker. We kunnen ons dan volledig op de booster richten.’ Bron: BN De 
Stem, 1 december 2021. 
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Een eerste Omikron-besmetting in de Verenigde Staten is vastgesteld 

Nieuwszender CNN meldt dat het eerste Omikron-besmetting in de Verenigde Staten is 
vastgesteld. De virusvariant zou in Californië bij iemand zijn ontdekt, meldt het Centrum voor 
Ziektebestrijding en -Preventie. Maandag noemde president Biden de voor het eerst in Zuid-
Afrika waargenomen variant 'een reden tot zorg, maar geen reden voor paniek.’‘We moeten 
deze nieuwe dreiging tegemoet treden zoals de versies die ervoor kwamen’, aldus de president. 
Bron: AD, 1 december 2021. 

Burgemeester Paul Depla wil strijd tegen corona anders aanpakken: 
‘Waarom geen zomercarnaval?’ 

Door de coronacrisis zijn er meer mensen boos, ontevreden en uit op het vergroten van 
tegenstellingen. Maar er is ook iets anders aan de hand: moedeloosheid en uitzichtloosheid 
nestelen zich in de samenleving. ‘Mensen gaan niet rellen, ze geloven het allemaal wel.’ 

Paul Depla is ongerust. Niet voor niets vindt de burgemeester van Breda het ‘verstandig en 
logisch’ om de nieuwjaarsreceptie van de gemeenteraad te verplaatsen naar later in het jaar.  

Hopelijk zijn we dan wat minder kwetsbaar voor het virus, hoopt de burgemeester, die ook 
voorzitter is van de commissie Sociale Impact Corona van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG). 

In die laatste hoedanigheid ziet Depla wat bij het begin van de crisis al werd voorspeld: 
eenzaamheid en verveling nemen toe, verbanden vallen weg. Allemaal het gevolg van de 
maatregelen om het virus in te dammen.  

Na twee jaar raken de buffers die voor veerkracht hebben gezorgd uitgeput. ’We zien veel meer 
moedeloosheid. Mensen lijken murw geslagen. Een steeds grotere groep reageert gelaten op 
weer een besmettingsgolf. Ze gaan niet rellen, maar trekken zich terug en kiezen min of meer 
hun eigen weg. Ze geloven het allemaal wel.’ 

Waarom duurt de zomervakantie zes weken en de kerstvakantie maar twee weken? Als we 
weten dat de risico’s op coronagolven in de winter het grootst zijn, waarom dan niet wat 
schuiven met die weken? 

‘De samenleving realiseert zich dat de belofte dat we ons intelligent uit deze crisis kunnen 
loodsen, niet waargemaakt wordt en waarschijnlijk ook niet waargemaakt kan worden. Elk 
lichtpuntje aan het einde van de tunnel, wordt gevolgd door weer een nieuwe tunnel. Na 
optimisme en hoop volgt altijd weer de teleurstelling en het besef dat het virus krachtiger en 
volhardender is dan we hadden gehoopt. Met de Omicron-variant als het laatste bewijs voor 
die stelling.’ 

‘Een lange termijn aanpak is noodzakelijk, omdat corona niet zo maar weg is. Zo’n aanpak 
moet niet alleen de focus leggen op acute maatregelen, maar een perspectief schetsen waarbij 
we minder kwetsbaar worden voor nieuwe golven en golfjes.’ 

‘Waarom duurt de zomervakantie zes weken en de kerstvakantie maar twee weken? Als we 
weten dat de risico’s op coronagolven in de winter het grootst zijn, waarom dan niet wat 
schuiven met die weken? Of neem de voetbalcompetities. Waarom verplaatsen we die niet van 
maart tot oktober? Ja, dat zal wennen zijn. Maar als we die traditie opzij kunnen schuiven 
voor het WK voetbal in Qatar, waarom dan niet vanwege corona?’ 

‘Of neem het carnaval. Ja, dat hoort bij februari en begin maart. Maar waarom geen 
zomercarnaval? Natuurlijk, daarmee doe je wat met de traditie van vastenavond. Maar het 
alternatief is dat carnaval voor de komende jaren niet zeker is. Wat weegt dan het zwaarst? 
En de horeca? Moet die niet meer ruimte zoeken in de zomermaanden en minder alle ballen 
op de feestmaand december zetten?’ 
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De weekmarkt in Breda in de tweede week van de corona-crisis. © BN De Stem 

‘Het is ook niet pijnloos, maar we kunnen wel een perspectief schetsen. Dat biedt weer wat 
energie en hoop, waardoor de groep van moedeloze mensen niet te groot wordt. Ook verwatert 
de verbinding tussen samenleving en overheid niet verder. De suggesties moeten uit de 
samenleving komen. Geen dwingende voorschriften van de overheid.’ 

Waarom verplaatsen we de voetbalcompetities niet van maart tot oktober? Ja, dat zal wennen 
zijn. Maar als we die traditie opzij kunnen schuiven voor het WK in Qatar, waarom dan niet 
vanwege corona? 

‘Nu wordt een lange termijn aanpak steeds weggedrukt, doordat we constant bezig zijn met 
de acute crisis. Het is ook maar de vraag of de mensen, die dag in dag uit druk bezig zijn met 
het oplossen van die acute druk, de mentale ruimte hebben om hierover na te denken.’ 

‘Maar waarom zouden aparte groepen uit samenleving, economie en gezondheidszorg er niet 
mee aan de slag kunnen? Het is noodzakelijk. De financiële buffers om iedereen voortdurend 
te kunnen blijven compenseren raken een keer op, Net als onze maatschappelijk en mentale 
buffers een keer op zijn.’ Bron: BN De Stem, 1 december 2021.  

Guterres noemt de reisverboden  die voor  zuidelijk Afrika gelden 'zeer 
oneerlijk, bestraffend en niet effectief' 

Secretaris-generaal van VN Guterres noemt de reisverboden die na de ontdekking van de 
Omikron-variant voor aantal landen en regio's in zuidelijk Afrika gelden 'zeer 
oneerlijk, bestraffend en niet effectief.’Hij benadrukt dat een virus werkelijk grenzeloos is en 
landen niet 'collectief moeten worden gestraft' voor het identificeren en delen van 'cruciale 
wetenschappelijke en gezondheidsinformatie.’Guterres roept in plaats van de 
reisbeperkingen op tot meer tests voor reizigers, samen met andere passende en 'echt 
effectieve' maatregelen. Bron: AD, 1 december 2021.  

De inreisverboden helpen niet tegen de verspreiding van de Omikron-
variant 

De inreisverboden die veel landen hebben ingesteld tegen de Omikron-variant helpen 
niet tegen de verspreiding van virusmutatie en brengen tegelijkertijd veel mensen in de 
problemen, stelt de belangenorganisatie voor vliegvelden ACI Europe. 

‘Door onze ervaringen van de afgelopen twintig maanden weten we zeker dat generieke 
reisbeperkingen niet effectief zijn tegen de verspreiding van nieuwe varianten’, zegt Olivier 
Jankovec, topman van ACI Europe.  
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‘Terwijl ze geen invloed hebben op de epidemiologische situatie, hebben ze wel dramatische 
gevolgen voor de inkomens van mensen.’ Onder meer Nederland ontzegt veel reizigers de 
toegang uit landen in zuidelijk Afrika waar de versie onlangs opdook. 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert om op basis van risico-inschattingen en 
bestaande wetenschappelijke kennis het inreisbeleid te bepalen. Volgens Jankovec zou het 
beter zijn om passagiers gericht te testen voordat ze in het vliegtuig stappen. 

Ook pleit hij ervoor dat de EU meer coronavaccins beschikbaar stelt aan armere landen. ‘Het 
is moeilijk om de opkomst en verspreiding van de Omikron-variant niet in verband te brengen 
met de ongelijke verdeling van vaccins’, zegt ACI-topman. Bron: AD, 1 december 2021.  

Ook de Verenigde Arabische Emiraten hebben een eerste Omikron-
besmetting vastgesteld 

Ook de Verenigde Arabische Emiraten hebben een eerste Omikron-besmetting vastgesteld, 
meldt staatspersbureau WAM. Het zou gaan om een Afrikaanse vrouw die via een ander 
Afrikaans land aankwam in de Emiraten. Het is het tweede besmettingsgeval met de nieuwe 
virusvariant in een van de Golfstaten. Eerder vandaag meldde Saoedi-Arabië ook een 
besmetting met de Omikron-variant van het coronavirus. Bron: AD, 1 december 2021. 

 

@ Defensie 

Militairen helpen bij afnemen COVID-testen 

Defensie helpt de GGD vanaf morgen bij het afnemen van COVID-testen. De eerste 83 
militairen zijn hiervoor vandaag geschoold. Het gaat vooralsnog om in totaal 391 
landmachtmilitairen, die aan de slag gaan op verschillende plekken in het land. 

De militairen maken deel uit van 11 Luchtmobiele Brigade, 13 Lichte Brigade en 43 
Gemechaniseerde Brigade. Zij worden opgeleid tot bemonsteraar en leren met het 
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administratiesysteem CoronIT werken. Het Defensie Gezondheidszorg Opleiding- en 
Trainingscentrum in Hilversum geeft de lessen. 

De militairen nemen de komende periode COVID-testen af in 6 verschillende regio’s van de 
GGD, verspreid over het hele land. Bron: Defensie.nl, 1 december 2021. 

Britse premier wil een beetje vaart maken met het boosterprogramma  

De Britse premier Boris Johnson  wil een beetje vaart maken met het boosterprogramma en 
roept op om 'de prikken in de armen te zetten.’Te meer nu nog eens tien gevallen van 
de Omikron-variant in het Verenigd Koninkrijk zijn ontdekt. In totaal heeft het land nu al 32 
besmettingen met de nieuwe virusvariant vastgesteld. De recentelijk voor het eerst in Zuid-
Afrika opgedoken mutatie is vermoedelijk besmettelijker dan eerdere varianten. Of het ook 
zieker maakt en de huidige vaccins er effectief tegen zijn, moet nog worden onderzocht. Bron: 
AD, 1 december 2021.  

Avondlockdown of niet, Forum voor Democratie in Zeeland komt toch bij 
elkaar: ‘Het is gewoon toegestaan’ 

Ondanks de avondlockdown houdt de Zeeuwse vertegenwoordiging van Forum voor 
Democratie vrijdagavond een  

De Statenfractie wil vanaf 19.00 uur met belangstellenden de ‘disproportionele maatregelen’ 
rond het coronavirus bespreken, om te kijken wat zij daartegen kunnen doen. ‘Want alleen 
samen krijgen wij de overheid onder controle’, zo staat in de aankondiging. Wie zich aanmeldt, 
krijgt kort van tevoren de locatie per e-mail door. 

De huidige coronamaatregelen staan na 17.00 uur vrijwel geen activiteiten toe. Forum van 
Democratie lijkt met de bijeenkomst de regels welbewust te negeren. Statenlid Martin Bos 
ontkent dat. ‘Ons standpunt over de coronamaatregelen is bekend. Maar uiteraard houden 
we ons aan de geldende wet- en regelgeving. Dit soort bijeenkomsten zijn gewoon toegestaan.’ 

De Veiligheidsregio Zeeland kan dat niet bevestigen en zegt dat dat ook afhangt van de locatie. 
Maar Bos verwijst naar de ‘Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19', waarin precies is 
omschreven wat wel en niet mag. ’Gelukkig is daarin het recht om te betogen en te vergaderen, 
zoals dat in de Grondwet staat, niet ingeperkt.’ 

Wij vinden de regels op zich flauwekul, maar we leven ze wel na, aldus Martin Bos, Forum 
voor Democratie. 

Demonstraties en vergaderingen mogen, net als religieuze bijeenkomsten, nog steeds worden 
gehouden. ‘De lokaliteit waar we samenkomen is ook niet opgenomen in de lijst van locaties 
die na 17.00 uur gesloten moeten zijn. Het is in elk geval geen horecagelegenheid.’ 

Desondanks kunnen bijeenkomsten aan banden worden gelegd als de openbare orde of de 
volksgezondheid in het geding is. ‘Wij doen er alles aan om geen situatie te laten ontstaan dat 
dit kan gebeuren.’ De partij houdt zich daarom ook aan de andere regels, verzekert Bos. Dat 
betekent dat iedereen een vaste zitplaats heeft en dat het aantal deelnemers is beperkt, zodat 
voldoende afstand kan worden gehouden. ‘Wij vinden de regels op zich flauwekul, maar we 
leven ze wel na. Vervolgens gaan we het over de zin en onzin daarvan hebben.’ 

De locatie wordt nadrukkelijk geheim gehouden. ‘We willen op een normale manier bij elkaar 
komen en zijn er niet op uit om er een protestmanifestatie van te maken’, zegt Bos. 

Gastspreker is Tweede Kamerlid Pepijn Van Houwelingen. Hij veroorzaakte twee weken 
geleden ophef door in de Kamer collega Sjoerd Sjoerdsma (D66) te bedreigen. ‘Uw tijd komt 
nog wel, want er komen tribunalen’, beet Van Houwelingen hem toe. Bos zorgde deze week op 
Twitter voor volop verontwaardiging met zijn uitlating dat ‘ook de verantwoordelijken binnen 
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de politie voor het uitvoeren van dit beleid zich ooit zullen moeten verantwoorden voor een 
tribunaal’. 

Dat onderwerp staat vrijdag niet op het programma, zegt Bos. ‘We hebben het niet voorzien. 
Maar we zijn vrije geesten, dus niets is verboden om te bespreken.’ Bron: PZC, 1 december 
2021.  

Nog dit jaar krijgen zoveel mogelijk 60 plussers een boosterprik 

Zorgminister De Jonge zegt toe dat zoveel mogelijk 60-plussers dit jaar nog een 
boosterprik kunnen krijgen, mits zij zes maanden of langer terug hun laatste coronaprik 
kregen. Om dit voor elkaar te krijgen, zullen de GGD's deze week 200.000 boosterprikken 
zetten, volgende week 350.000 en oplopend tot 700.000 per week. 

Onder meer militairen, medisch studenten, dierenartsen en oud-verpleegkundigen en oud-
artsen gaan daarbij helpen. Er komen daarvoor zeker tachtig grote locaties. Ook kunnen 60-
plussers op andere locaties worden geprikt, als zij bijvoorbeeld werken in ziekenhuizen en bij 
huisartsen. Bron: AD, 1 december 2021. 

Brazilië meldt vandaag 11.413 nieuwe coronabesmettingen 

De coronacijfers in Brazilië zijn vandaag opgelopen met 11.413 nieuwe 
besmettingen en 283 aan Covid-19 te wijten sterfgevallen. In totaal zijn in het Zuid-
Amerikaanse land nu 22.105.827 mensen geïnfecteerd geraakt met het virus. 614.964 van 
hen kwam te overlijden. Bron: AD, 1 december 2021.  

Japan stelt zich toch iets soepeler op ten opzichte van inwoners die terug 
willen keren  

Japan stelt zich toch iets soepeler op ten opzichte van inwoners die terug willen keren naar 
het land. Woensdag vroegen de autoriteiten vanwege de Omikron-variant nog aan 
luchtvaartmaatschappijen om een maand lang geen nieuwe tickets te verkopen voor vluchten 
naar Japan, donderdag kwam de regering daarop terug.  

Een woordvoerder van het ministerie van Transport zegt dat het plotselinge besluit woensdag 
verwarring veroorzaakte. ’Daarom wordt er rekening gehouden met de behoefte van Japanse 
burgers die naar huis willen terugkeren’, aldus de woordvoerder. Luchtvaartmaatschappijen 
mogen weer tickets verkopen.  

Ondanks de strenge maatregelen heeft Omikron de eilandstaat al kunnen bereiken. De 
autoriteiten hebben twee besmettingen gemeld. Het gaat volgens Japanse media om 
een diplomaat uit Namibië en een reiziger die in Peru is geweest. 

Japan had eerder in de pandemie ook al een zeer streng inreisbeleid. Inmiddels is zo'n 77 
procent van de bevolking volledig gevaccineerd en krijgen sommige groepen ook al 
boostervaccins. Bron: AD, 2 december 2021.  

AIFA heeft vaccin Pfizer goedgekeurd voor kinderen 

Het Italiaanse medicijnagentschap AIFA heeft het vaccin van Pfizer en BioNTech 
goedgekeurd voor gebruik bij kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud. De kinderen krijgen een 
derde van de dosis die voor volwassenen gebruikt wordt. 

De Italianen volgen daarmee het advies van de Europese toezichthouder voor vaccins, het 
EMA, dat onlangs het vaccin van Pfizer en BioNTech goedkeurde voor kinderen van 5 tot en 
met 11 jaar oud. 

Het vaccin heeft 'een hoge effectiviteit en er zijn momenteel geen zorgen rondom de veiligheid', 
schrijven de Italiaanse wetenschappers van het AIFA in een verklaring. 
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In Nederland komt de Gezondheidsraad op korte termijn met een advies over vaccins voor 
kinderen. Daarna besluit het kabinet over vaccinatie. 

Elders in de wereld worden jonge kinderen al gevaccineerd, zo zijn er in de Verenigde Staten al 
miljoenen kinderen tussen de 5 en 12 jaar ingeënt. Experts van de Franse 
gezondheidsautoriteiten adviseerden eerder deze week dat jonge kinderen een coronaprik 
kunnen krijgen als ze bij een besmetting extra risico lopen of met kwetsbare mensen wonen. 
Bron: AD, 2 december 2021.  

Nederland blijft een van de grootste brandhaarden 

Nederland blijft een van de grootste brandhaarden voor het coronavirus in Europa en kleurt 
daarom ook de komende week volledig donkerrood op de Europese kaart van coronagevallen. 

Het is de derde week op rij dat alle twaalf provincies op het hoogste niveau staan op de kaart 
van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Die maakt elke week zo'n kaart. Op donderdag 
komt de zestigste editie uit. Donkerrood is de meest ernstige waarschuwingskleur 

Het aantal positieve tests in Nederland is al heel hoog en stijgt nog verder, maar de toename 
gaat wel iets minder snel dan in de vorige weken. Bij de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is ook een afvlakking te zien, het aantal nieuwe 
gevallen schommelt de laatste weken tussen de 20.000 en 23.000 per dag.  

Limburg is een van de grootste brandhaarden in heel Europa. In de afgelopen twee 
kalenderweken, de periode waar het ECDC naar kijkt, zijn daar meer dan 29.200 mensen 
positief getest. Dat komt neer op 2616 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Anders 
gezegd: op elke 38 Limburgers is er een momenteel besmet. 

Het aantal positieve tests in Limburg steeg met 30 procent ten opzichte van de kaart van 
vorige week. Voor Limburg is dat de langzaamste stijging sinds begin oktober, aan de start 
van de huidige golf. 

Ook in andere provincies is te zien dat de stijging wat langzamer gaat. De grootste stijger ten 
opzichte van vorige week is Zeeland, waar het aantal positieve tests met bijna 38 procent 
toenam. In Noord-Brabant en Groningen steeg het aantal gevallen met ruim 33 procent. Vorige 
week was Gelderland de langzaamste stijger met een plus van bijna 42 procent. Met andere 
woorden: de snelste stijgers nu stijgen langzamer dan de langzaamste stijger van vorige week. 
Bron: AD, 2 december 2021. 

Restaurants hebben niet alleen last van de lockdown: ‘Ik blijf dicht met 
kerst’  

Voor veel horecaondernemers hakken de recente coronamaatregelen er flink in. De komende 
weken moeten ze hun zaken al sluiten voor ze het diner kunnen serveren. Daarbij is er ook 
een groot personeelstekort. En dat met de feestdagen voor de deur.  

Door de lockdown van vorig jaar werden horecaondernemers gedwongen om creatief te zijn 
rond kerst. Veel restaurants introduceerden bezorg- en afhaalmaaltijden. Voor Maurice Pouw 
was dat eenmalig. Hij heeft besloten om zijn tapasrestaurant Brasa in Amersfoort te sluiten 
met kerst. ‘Mijn personeel heeft aangegeven dat ze met kerst liever vrij zijn’, zegt Pouw. 
‘Niemand staat erom te springen. Ze hebben het hele jaar hard voor mij gewerkt. Ik doe dit 
dus voor mijn personeel. Bovendien is take-away bijna niet rendabel en gaat dat ook ten koste 
van de kwaliteit van het eten.’  

Pouw heeft vooral een tekort aan koks voor zijn tapasrestaurant. Daarom werft hij zelfs via 
een vriend in Spanje. ‘De mensen daar hebben natuurlijk affiniteit met de Spaanse keuken. 
Het nadeel is alleen dat ze vaak met het hele gezin willen overkomen. Dan wordt huisvesting 
lastig.’ 
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Wervingsbureau Pro Contact heeft momenteel veel opdrachten van horecaondernemers om 
personeel te vinden. ‘Van koks en bezorgers, tot schoonmakers en bediening’, zegt oprichter 
Noud Baijens. ‘Er is bij veel zaken een vreselijk tekort. Restaurants zijn soms op hele rare 
dagen gesloten, omdat ze simpelweg niet voldoende personeel hebben. Aan de andere kant 
zien wij de sollicitaties wél binnenstromen. De mensen zijn er dus wel, maar ondernemers 
weten soms niet hoe je ze moet bereiken. De tijd van een oproep in een folder is wel geweest.’ 

Eigenaar Luc Kusters van sterrenzaak Bolenius in Amsterdam heeft het afgelopen jaar alles 
op alles gezet om personeel aan te trekken. ‘Alles was ontwricht na de volledige lockdown’, 
zegt Kusters. ‘Ik ben zelfs naar sollicitanten toegegaan voor een gesprek. Dat is normaal 
gesproken andersom. Gelukkig zijn we nu volledig bezet. Daarom zijn we nu iedere dag van 
de week open.’  

Als corona er niet was geweest, waren we waarschijnlijk nooit aan afhaalmaaltijden begonnen, 
volgens Luc Kusters, eigenaar restaurant Bolenius. 

De take-away houdt hij er met kerst in. ‘Ik wil niet van een succes spreken, maar sommige 
mensen vinden dat heel leuk. Bovendien is het voor mij als ondernemer een soort back-up als 
inkomstenbron. Als corona er niet was geweest, waren we waarschijnlijk nooit aan 
afhaalmaaltijden begonnen.’  

Net als bij Bolenius kunnen klanten bij tapasrestaurant Brasa koks inhuren om op locatie te 
koken. ‘Dat doen we voor grotere families of voor bedrijven’, zegt Pouw. Met kerstavond hoopt 
hij nog wel open te kunnen, maar vanwege het personeelstekort is hij op dinsdag nu standaard 
gesloten.  

 Verdere digitalisering is voor horecazaken een interessante investering. Sommige cafés of 
restaurants hebben nu zelfs menukaarten die je met een QR-code kunt scannen. Vervolgens 
kun je direct iets bestellen en afrekenen. ‘De lockdowns zijn een absolute ramp voor de 
horeca’, weet ook Sam Bursens. Hij is horecatechnologie-expert bij Lightspeed. Zijn bedrijf 
ontwikkelt dergelijke nieuwe digitale snufjes. ‘Wij proberen met deze ondernemers te zoeken 
naar oplossingen hoe ze toch een extra inkomstenbron kunnen genereren. Bijvoorbeeld door 
een online bezorgsysteem, kassasystemen of hulp met de boekhouding. Dat helpt ook bij het 
personeelstekort.’   

Lightspeed werkt bijvoorbeeld samen met een pop-upbar in Oostende, waar ze het aantal 
kelners hebben gehalveerd. ‘Ze werken daar alleen nog met hosts of hostesses om de beleving 
waar te maken. Verder gaat alles digitaal en kunnen zij uitleg geven over QR-codes.’ 

Restauranteigenaar Kusters is ook overgestapt op een digitaal systeem. ‘Het scheelt op 
kantoor gewoon een paar fte’s en letterlijk uren werk. De cijfers worden gekoppeld aan de 
boekhouding en ik kan alle data uitlezen en bijhouden. We moeten toch innovatief blijven, 
want het zijn voor ons onzekere en onoverzichtelijke tijden.’ 

Ben jij (horeca)ondernemer en op zoek naar personeel? Dit zijn de tips van Noud Baijens: 
 
1. Maak iemand verantwoordelijk voor social media. ’Zorg voor leuke content, dat heeft 
een enorme aantrekkingskracht. Filmpjes en sfeerbeelden zullen zorgen voor een olievlek.’ 
 
2. Start meteen met adverteren. ’Het levert ook direct resultaat. Zeker op social media. Het 
kost misschien een paar honderd euro, maar ik ben ervan overtuigd dat je morgen al de eerste 
sollicitant hebt.’ 
 
3. Positioneer je als aantrekkelijke werkgever. ‘Wat heb je te bieden? Wat doe je voor je 
personeel? Denk aan uitjes, borrels, maar ook pensioenopbouw. Communiceer je voordelen. 
Laat ook collega’s aan het woord: hoe leuk is het om voor jou te werken?’ 
 
4. Zit er als de sodemieter achteraan. ’De doelgroep solliciteert vaak op meerdere baantjes. 
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Maak ze direct enthousiast. Bel ze meteen op en maak direct een afspraak. Jíj hebt mensen 
nodig.’ 

Bron: AD, 1 december 2021. 

Minister Slob: geen vervroegde kerstvakantie scholen 

Minister Slob vindt een vervroegde kerstvakantie van scholen vooralsnog niet nodig. Verder 
in dit liveblog: na zes aangesloten dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de 
Nederlandse ziekenhuizen gisteren gedaald. In totaal zijn er nu 2768 coronapatiënten 
opgenomen, 77 minder dan dinsdag. 

Minister Arie Slob vindt het niet nodig om de kerstvakantie in het basis- en voortgezet 
onderwijs een week eerder te laten beginnen. Maar of het helemaal definitief van tafel is? ’Dat 
kun je eigenlijk van niets zeggen’, zei hij. 

Verschillende fracties, zoals de VVD, vroegen het kabinet of een week eerder vakantie een 
optie is. Er zijn veel coronabesmettingen onder kinderen. Scholen zijn daardoor belangrijkste 
besmettingshaarder.  

Sommige scholen hebben besloten vanwege het hoge aantal besmettingen zelf tijdelijk dicht 
te gaan. De GGD adviseert daarbij. Bron: RTL Nieuws, 2 december 2021. 

Oorzaak bloedstolsels na AstraZeneca waarschijnlijk gevonden 

Wetenschappers denken de oorzaak te hebben gevonden van de zeer zeldzame bijwerking van 

het AstraZeneca-vaccin waarbij bloedstolsels (trombose) worden gevormd. Onderzoekers in 

Wales en de Verenigde Staten kwamen er volgens de BBC achter dat een eiwit in het bloed 

wordt aangetrokken door een belangrijk onderdeel van het vaccin. 

Het vaccin van AstraZeneca heeft volgens schattingen wereldwijd een miljoen levens gered 

door bescherming te bieden tegen het coronavirus, maar eerder dit jaar kwam de prik in 

opspraak omdat er een mogelijk verband zou zijn tussen het vaccin en ernstige 

bloedafwijkingen, waardoor in Nederland werd besloten het vaccin niet meer te gebruiken. 

Hoewel nu naar alle waarschijnlijkheid duidelijk is wat de bloedstolsels veroorzaakt, moeten 
er volgens de onderzoekers nog ‘veel stappen gezet’ worden. Zo is het nog niet duidelijk 
waarom sommige mensen vatbaarder zijn voor de bijwerking dan anderen. Bron: RTL Nieuws, 
2 december 2021. 

De Jonge: vragen over trage start boostercampagne zijn terecht 

De vragen die in de Tweede Kamer leven over de trage start van de boostercampagne in 

Nederland zijn terecht. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in het 

coronadebat in de Tweede Kamer.  

Veel partijen wilden van de bewindsman weten waarom Nederland onderaan het Europese 

lijstje bungelt als het aankomt op boostervaccinaties. Uit andere landen waren er ook 

onderzoeken die wezen op het nut van een boosterprik. De Gezondheidsraad adviseerde op 2 

november om te beginnen met het zetten van boosterprikken bij ouderen en bewoners van 

zorginstellingen. Tot die tijd was de raad terughoudend over het nut van een snelle toediening 

van boosters. 
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De Jonge vindt de vragen vanuit het parlement terecht, maar wilde zelf nog geen conclusies 
trekken. ‘Ik denk dat het goed is om die vraag bij het RIVM en de Gezondheidsraad te leggen’, 
zei hij. Bron: RTL Nieuws, 2 december 2021.  

Carnaval in de zomer, langere kerstvakantie: moeten we ons zo 
aanpassen aan corona? 

Hoe passen we de samenleving aan om de impact van corona in de toekomst zo klein mogelijk 
te maken? Dan zouden we bijvoorbeeld carnaval moeten vieren in de zomer en de 
kerstvakantie verlengen. ‘We moeten de samenleving minder kwetsbaar maken voor 
coronamaatregelen.’ 

Als corona een jaarlijks terugkerende ziekte wordt, moeten we onze gewoontes misschien wel 
aanpassen. Dit staat in een plan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Paul 
Depla is burgemeester van Breda en de voorzitter van de Commissie Sociale Impact Corona 
van de VNG. ‘Het is noodzakelijk om te kijken naar een langetermijnaanpak tegen corona, 
want het virus gaat niet zomaar weg’, zegt hij.  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de samenleving, economie en zorg dusdanig aanpassen 
dat de risico's van toekomstige coronagolven makkelijker opgevangen kunnen worden? De 
burgemeesters doen een voorzet voor het antwoord op die vraag in hun plan. ’We realiseren 
ons meer en meer dat we moeten leren leven met corona.’  

Maar mensen op straat reageren niet direct enthousiast op de suggesties van de 
burgemeesters. 

In de winter is het risico op een coronagolf groter. Waarom schuiven we dan niet met de 
activiteiten die in die periode gepland staan? ‘Als er dan een golf is, dan hoeven we niet gelijk 
na te denken over maatregelen die effect hebben op het onderwijs van onze kinderen’, zegt 
Depla. 

Kunnen we bijvoorbeeld evenementen die normaal in de winter plaatsvinden, zoals carnaval, 
verplaatsen naar de zomer? Of de sportcompetities zo inrichten dat we die voornamelijk in de 
zomer spelen, als het virus minder om zich heen grijpt? ’Ja, dat zal wennen zijn, want we doen 
het al heel lang op de manier waarop we het nu doen’, geeft Depla toe.   

Pijnloos zullen de aanpassingen niet zijn, beseffen de burgemeesters. Want carnaval in de 
zomer? Dat is niet de traditie. ‘Maar het alternatief zal zijn dat carnaval eigenlijk voor de 
komende jaren niet meer zeker is. Wat weegt dan het zwaarst?’, vraagt Depla zich af.  
 
‘Ook met zulke aanpassingen zullen van tijd tot tijd maatregelen nodig zijn, maar de impact 
daarvan op de samenleving zal dan minder zijn’, verwachten de burgemeesters. ‘We maken 
onszelf als het ware immuun tegen de blijvende en onvoorspelbare aanwezigheid van corona. 
De samenleving zal minder kwetsbaar zijn voor de coronamaatregelen die van tijd tot tijd nodig 
kunnen zijn.’  

Is zo'n gedragsverandering wel mogelijk?  Die vraag stelden we aan gedragspsycholoog Sabine 
Janssen. Als iets in één keer veranderd wordt, kan dat rekenen op weerstand, legt zij uit. ‘Dan 
voelt het alsof iets afgepakt wordt.’ Ze legt uit dat het jaren kan duren voordat een gewoonte 
of traditie verandert. ‘Mensen moeten de urgentie voelen, voordat je iets langzaam kan 
veranderen. Dat kan soms jaren duren.’ 

Stel dat grote veranderingen worden opgelegd, zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van 
carnaval, dan moet je rekening houden met weerstand. Bron: RTL Nieuws, 1 december 2021. 
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Vaccinatiekampioen Portugal scherpt coronaregels weer aan: 'Spelen op 
safe 

Portugal heeft de hoogste vaccinatiegraad ter wereld, maar besluit vanaf vandaag toch weer 
in te grijpen met aangescherpte maatregelen nu de coronabesmettingen weer oplopen. Bang 
voor rellen zijn ze niet. ‘We voorzien geen sociale onrust zoals in Nederland.’ 

In Portugal moeten mensen nu weer een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag laten zien in 
bars, restaurants, nachtclubs, verzorgingstehuizen en bij evenementen. Voor toeristen die per 
vliegtuig aankomen is een test ook verplicht, gevaccineerd of niet. 

Daarnaast keert het mondkapje verplicht terug in binnenruimten en is thuiswerken verplicht 
in de eerste week van januari. Dit om de virusverspreiding vlak na de feestdagen preventief in 
te dammen, maakte minister-president António Costa vorige week bekend. ‘Portugal is geen 
eiland’, zei hij onder meer. 

Toch zijn het allemaal regels waarvan de Portugezen definitief af dachten te zijn. Het land 
loopt immers wereldwijd voorop met vaccineren: liefst 98 procent van de mensen van 12 jaar 
en ouder zijn gevaccineerd, en bijna 87 procent van de totale bevolking. 

 

 
 
Maar sinds begin november loopt het aantal besmettingen weer gestaag op in het Zuid-
Europese land. Van gemiddeld zo'n duizend nieuwe meldingen per dag, naar gemiddeld bijna 
drieduizend per dag in de afgelopen week, op een bevolking van 10,3 miljoen mensen. Onder 
de nieuwe infecties zitten veel ongevaccineerde kinderen en jongeren. 

Dankzij de zeer hoge vaccinatiegraad valt het aantal ziekenhuisopnames voorlopig nog mee 
(gemiddeld 523 afgelopen week, tegenover 326 begin deze maand), net als het aantal 
sterfgevallen (gemiddeld 13 afgelopen week, 3 begin november). 

‘Qua vaccinaties en groepsimmuniteit zitten we goed’, zegt de Portugese viroloog Pedro Simas 
van het Instituto de Medicina Molecular (IMM) in Lissabon tegen RTL Nieuws. ‘Maar we spelen 
gewoon op safe. De Portugezen hebben nog in hun geheugen staan hoe de ziekenhuizen begin 
dit jaar de stroom aan coronapatiënten niet aankon.’ 

Begin dit jaar vielen dagelijks honderden coronadoden in Portugal en ambulances stonden in 
de rij voor het ziekenhuis. Simas: ‘Die herinnering is nog erg levendig en vers. We voorzien 
door deze nieuwe regels geen sociale onrust zoals in Nederland.’ Bron: RTL Nieuws, 1 
december 2021. 
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Lange rijen bij GGD-teststraat door nieuw snottebellenprotocol 
basisschool 

Heeft je kind een snotneus? Dan mag het niet naar school. Het snottebellenprotocol is sinds 
maandag een nieuw onderdeel van de strijd tegen de snelle coronaverspreiding op 
basisscholen. Het gevolg: lange rijen bij de GGD-teststraten vol gezinnen met kinderen, die 
een dag niet in de klas zitten. 

De dochter van Patricia is prematuur geboren en pikt snel virussen op. ‘Ze snottert de hele 
winter, tot april’, zegt Patricia. Toch heeft ze begrip voor het snotneuzenbeleid. ‘Op de school 
waar onze kleine meid zit, wordt er goed mee omgegaan. Het is een zeer dringend advies om 
kinderen thuis te houden met snotneuzen en verkoudheid, wat ik heel normaal vind. Ook 
heeft de school een goede regeling met kinderen die al iets onder de leden hebben.’ 

Niet iedereen reageert zo begripvol. Uit reacties op social media blijkt dat veel ouders het 
snotneuzenprotocol op de basisschool niet begrijpen. ’Hier een kind negatief getest, wel 
verkouden maar mag niet naar school. Leg dat eens uit dan’, schrijft Marian op Twitter. 

Sinds maandag is het advies van het ministerie aangescherpt. ‘Kinderen met milde 
neusverkoudheid (zoals een snotneus) blijven thuis. Zij laten zich testen’, is het nieuwe beleid. 

Dat doen ouders massaal. Gisteren viel het RTL Nieuws al op dat de wachtrijen bij de GGD-
teststraten lang waren. In de rij stonden voornamelijk ouders met kinderen. 

Is die loopneus nou dé voorspeller van corona bij kinderen? ‘Het kan, maar het hoeft niet’, 
zegt kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht. ‘Er zijn veel kinderen 
die een loopneus hebben en geen corona, maar andersom ook. Je vangt er zeker een aantal 
infecties mee, maar het is geen waterdicht beleid.’ 

Corona bij kinderen verloopt volgens Bruijning in vele verschillende vormen. ‘Kinderen 
kunnen corona hebben zonder last van hun neus te hebben. Of ze hebben alleen keelpijn. Of 
alleen spierpijn en hoofdpijn. Of helemaal geen symptomen. Het uit zich op veel verschillende 
manieren.’ 

Kinderen maken veel luchtweginfecties door. Is een snotneus dan een goed argument voor het 
massale testen? ‘Het testen heeft zin omdat je meer besmettingen weert uit school’, zegt 
Bruijning. ‘Er is in zijn algemeenheid een relatie tussen de hoeveelheid klachten die iemand 
heeft en de besmettelijkheid. Dus kinderen met veel klachten geven het virus waarschijnlijk 
sneller door’ 

Door veel kinderen te testen, vind je dus sneller de infecties. Maar door het vele testen 
ontstaan volgens Bruijning twee nieuwe problemen: ‘Bij elke test kan een kind één of twee 
dagen niet naar school. Dit is voor de continuïteit van het onderwijs voor het kind niet goed, 
en de ouders moeten weer een dag thuisonderwijs geven.’ 

Daarnaast zit de GGD op de maximale testcapaciteit. ‘Dan is de vraag: moet je dan al die 
kinderen met een snotneus door de GGD laten testen? Hierdoor moeten andere mensen langer 
op hun test wachten.’ 

Een tussenoplossing ligt volgens Bruijning bij de sneltesten. ‘Dan belast je het testcircuit niet 
zo. Er is natuurlijk wel een zwakke schakel: je moet als basisschool hopen dat ouders er 
serieus mee omgaan.’ 

Vanuit de docentenkant klinkt er overigens een ander geluid. ‘Veel leraren vinden het fijn dat 
het snottebellenbeleid is aangescherpt’, vertelt Harm van Gerven, woordvoerder van de PO 



186 
 

Raad. ‘Ik snap dat het nieuwe beleid voor ouders lastig is, maar leraren zijn bang besmet te 
raken.’ 

De nieuwe snottenbellendiscussie maakt de gesprekken op school volgens Van Gerven op dit 
moment niet makkelijk. ‘De snottebel zorgt voor veel discussie in de klas. Bij veel ouders is 
de energie om genuanceerd te zijn op. Toch hoop ik dat ouders gehoor geven aan de oproep 
van het ministerie.’ Bron: RTL Nieuws, 29 november 2021. 

Actiegroep van huisartsen: 'Laat ons boosterprikken zetten bij ouderen' 

Een actiegroep van huisartsen doet een oproep om boostervaccins bij niet-mobiele ouderen 
door huisartsen te laten zetten. ‘Wij hebben ervaring met de griepprik, we kennen onze 
patiënten en kunnen dit razendsnel oppakken’, aldus de huisartsen van het actiecomité 'Het 
roer moet om'. 

Volgens de groep zou verder de plicht van 15 minuten wachten na de vaccinatie moeten 
worden losgelaten. Het zou ‘belemmerend voor de snelheid’ zijn en vrijwel niets meer aan 
veiligheid toevoegen. ‘Mensen zijn meestal al twee keer met hetzelfde middel gevaccineerd, 
allergieën zijn bekend’, zegt het actiecomité. De groep huisartsen denkt dat alle huisartsen 
samen ervoor kunnen zorgen dat zij voor de feestdagen ruim 100.000 niet-mobiele ouderen 
thuis kunnen vaccineren. 

Voor het einde van het jaar moeten zoveel mogelijk ouderen hun extra prik tegen het 
coronavirus hebben gekregen. Daarvoor wordt onder meer de hulp van ‘studenten van mbo 
tot universiteit’ en 750 militairen ingeschakeld. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV) is gevraagd om mee te helpen, meldde de landelijke koepel GGD GHOR. Ziekenhuizen 
zijn vorige week begonnen met het extra inenten van hun personeel. Ook ambulancepersoneel 
en huisartsen kunnen daar terecht voor hun boosterprik. Verpleeghuizen met eigen artsen 
zijn rond dezelfde datum begonnen met het geven van de boosters. Op 18 november kreeg de 
eerste oudere bij de GGD haar boosterprik. Bron: RTL Nieuws, 1 december 2021. 

Je afweer boosten met gezonde voeding: 'Meer aandacht voor nodig' 
 

Je immuunsysteem boosten met eten? Dat kan, volgens onderzoek van de Universiteit 
Utrecht. Bepaalde voedingsstoffen hebben namelijk een zelfde soort werking als medicijnen 
en kunnen een reactie van het immuunsysteem uitlokken. Kan gezonde voeding ons helpen 
in de strijd tegen het coronavirus? 

Het werkt als volgt: vitamine D en Omega 3-vetzuren binden zich aan de zogenoemde 
receptoren van cellen. Die cellen reageren daar vervolgens op door een ontstekingsreactie te 
remmen of door natuurlijke 'killercellen' aan te maken die ziekteverwekkers bestrijden. Goed 
nieuws, want je kunt jezelf op die manier dus gezonder eten. 

Huisarts Tamara de Weijer vindt het een gemiste kans dat zulke dingen niet gezegd worden 
tijdens persconferenties. ‘Je hoort alleen maar over de maatregelen, terwijl we weten dat je je 
immuunsysteem kan versterken door middel van gezonde voeding en je jezelf zeker gezond 
kan eten.’ 

Dat geldt natuurlijk niet in elk geval. ‘Als je bij mij komt met een longontsteking, dan zeg ik 
niet: hier heb je een wortel en ga maar drie rondjes rennen. Dat werkt natuurlijk niet. Ik ben 
dus zeker niet tegen medicatie’, zegt de huisarts. ‘Maar ik denk wel dat gezonde voeding de 
kans op het krijgen van chronische ziekten zoals diabetes veel kleiner maakt.’ 

Ook kan gezond eten je weerstand dus versterken. Sterk bewerkt voedsel en eten met veel 
conserveringsmiddelen kunnen het immuunsysteem juist weer verzwakken. Niet handig als 
je afweer een virus als corona uit het lichaam moet werken, denkt De Weijer. ‘Daarnaast kan 
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buikvet een chronische ontsteking geven, waardoor je eigen afweer is verzwakt door het 
bestrijden van die ontsteking. Als corona daar overheen komt, is de kans op complicaties veel 
groter.’ 

Met name mensen met overgewicht of diabetes blijken veel ernstiger ziek te worden door het 
coronavirus. ‘Daarom zou er wat mij betreft veel meer aandacht moeten komen voor een 
gezonde leefstijl’, zegt De Weijer. ‘Want ernstige complicaties bij corona en chronische ziekten 
zijn in veel gevallen te voorkomen met een gezond eetpatroon.’  

Het feit dat gezond eten de kans op een ernstig ziekteverloop door corona kan verkleinen, lijkt 
vooralsnog weinig indruk te maken op ons eetgedrag. Uit onderzoek van het Voedingscentrum 
blijkt dat 86 procent van de mensen niet anders is gaan eten tijdens de eerste en tweede 
coronagolf. Negen procent van de mensen stapte over op gezondere voeding, maar vijf procent 
ging juist ongezonder eten.  Bron: Voedingscentrum  

Maar hoe eet je jezelf dan gezond? Cardioloog Annemieke Jansen schreef er een boek over, 
samen met haar zus. ‘Met de mediterrane leefwijze kun je jezelf gezond eten. Het mooie 
daarvan is dat je niets hoeft te laten’, zegt de cardioloog. ‘Je mag een heleboel, denk aan goede 
vetten. Bijvoorbeeld door een handje noten per dag te eten of extra vierge olijfolie te gebruiken 
voor het bereiden van je eten of om over je salade te gieten.’ 

Daarnaast zouden we volgens Jansen dingen als volkorenbrood en zilvervliesrijst kunnen 
eten. Denk ook aan veel groente, fruit en vette vis. ‘In die voedingsmiddelen zitten allerlei 
gezonde stoffen, zogenoemde polyfenolen. Die zorgen ervoor dat cellen langer leven. Deze 
stoffen versterken je weerstand en hebben daarnaast een ontstekingsremmende werking.’ En 
wat kunnen we beter niet eten? ‘Eet minder rood vlees en probeer absoluut te minderen met 
suiker.’ Bron: RTL Nieuws, 1 december 2021. 

VS willen straks ook een negatieve coronatest verplichten voor 
gevaccineerde reizigers 

De Amerikaanse autoriteiten willen internationale reizigers naar de Verenigde Staten 
verplichten uiterlijk een dag voor vertrek een coronatest te doen, melden functionarissen. De 
autoriteiten overwegen verder reizigers te verplichten zich drie of vijf dagen na aankomst 
opnieuw te laten testen, meldt The Washington Post. Ook is sprake van een quarantaine van 
een week voor iedereen, zelfs na een negatieve test. 

De maatregelen vloeien voort uit de groeiende, wereldwijde bezorgdheid over de Omikron-
variant. Volgens de Amerikaanse gezondheidsinstelling CDC wordt de regel aangekondigd 
zodra die definitief is. President Joe Biden wil morgen het Amerikaanse winterplan tegen 
corona bekendmaken met mogelijk de nieuwe vereisten voor reizigers. Enkele weken geleden 
hadden de VS de reisbeperkingen voor tientallen landen nog verminderd. 

Momenteel hebben gevaccineerde reizigers naar de VS drie dagen voor vertrek een negatieve 
test nodig. Voor niet-gevaccineerde Amerikanen en anderen die permanent in de VS wonen 
mag de test nu al hooguit een dag oud zijn. Andere ongevaccineerden mogen, op enkele 
uitzonderingen na, niet per vliegtuig binnenkomen. Bron: RTL Nieuws, 1 december 2021. 

Snelheid van boostercampagne bij ziekenhuispersoneel varieert per 
ziekenhuis 

De snelheid waarmee ziekenhuizen hun personeel inenten met een boostervaccin varieert. Dat 
blijkt uit een rondgang van persbureau ANP langs vijf ziekenhuizen door het land.  

Maastricht UMC+ zei gisteren voorlopig zijn laatste medewerker te hebben ingeënt met de 
extra prik, nadat in zes dagen tijd ruim 5000 mensen hun booster kregen. Amsterdam UMC 
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is over een week klaar en heeft tot nu toe 6000 medewerkers ‘geboosterd.’Het ziekenhuis heeft 
ongeveer 17.000 medewerkers die voor de booster zijn uitgenodigd. Het Erasmus MC zette 
afgelopen weekend zijn eerste 6000 boosterprikken. Tot en met 12 december staan nog 4500 
afspraken gepland. Het Rotterdamse ziekenhuis verstuurde ruim 15.000 uitnodigingen.  

Bravis, met ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal, startte vorige week dinsdag en 
zet vrijdag de voorlopig laatste boosterprik in het ziekenhuis. Dan zijn ruim 2500 prikken 
gezet, op een totaalaantal van zo’n 3100 uitnodigingen. ‘Onder die resterende 600 
medewerkers zitten veel mensen die de afgelopen maanden een coronabesmetting hebben 
doorgemaakt of hun tweede vaccinatie te recent hebben gehad’, legt een woordvoerder 
uit. Tussen een boosterprik en een coronabesmetting of eerdere vaccinatie tegen het virus 
moet minstens zes maanden zitten. In het Nijmeegse Radboudumc heeft zo’n 85 procent van 
alle zorgmedewerkers zich tot nu toe voor een boosterprik aangemeld, aldus een 
woordvoerster. Daar begon de prikronde vorige week woensdag. Het is niet bekend tot wanneer 
die duurt. Bron: RTL Nieuws, 1 december 2021. 

Vaccinatieplicht in Nederland? Niet aan de orde, maar ook niet 
uitgesloten 

‘Je kunt niks uitsluiten’, antwoordde demissionair premier Mark Rutte, toen hem vrijdag werd 
gevraagd naar de mogelijkheid van een vaccinatieplicht. Zelfs de meest verstokte pro-
vaccinatiepartijen in Den Haag willen daar niet aan. Maar wat als dat verandert? Is zo'n plicht 
dan wettelijk mogelijk? 

Vooropgesteld. In Nederland is het nog lang niet zover, andere Europese landen kiezen al wel 
voor een vaccinatieplicht. Zo moeten Griekse 60-plussers voor 16 januari een afspraak hebben 
gemaakt voor hun eerste vaccinatie. Oostenrijk gaat zelfs nog verder met een vaccinatieplicht 
voor iedereen. Andere Europese landen moeten op zijn minst nadenken over zo'n verplichting, 
vindt Ursula Von der Leyen van de Europese Commissie. Zij noemt dat 'logisch en gepast'. 

Na afloop van de coronapersconferentie afgelopen vrijdagavond vroeg de NOS premier Rutte 
naar de vaccinatieplicht: 

Verslaggever: 

‘U bent geen voorstander van vaccinatieplicht, maar u zei ook: in een crisis kan je niets 
uitsluiten. Met code zwart in zicht: is dit dan het moment?’ 

Premier Rutte: 

‘Nee, dit is niet het moment, maar je kunt ook niks uitsluiten. Maar dit is niet het moment.’ 

‘Ik hield het niet voor mogelijk, maar inmiddels lijken de geesten rijp te worden gemaakt voor 
een vaccinatieplicht’, zegt Andre den Exter, universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan de 
Rotterdamse Erasmus Universiteit. ‘Een algehele vaccinatieplicht zoals in Oostenrijk gaat 
naar mijn idee wel erg ver hoor. Mocht Nederland al besluiten tot een vaccinatieplicht, dan 
zal die zich in eerste instantie waarschijnlijk nog beperken tot bepaalde beroepssectoren, zoals 
de gezondheidszorg en essentiële diensten, zoals politieagenten.’ 

Den Exter verwacht dat een (gedeeltelijke) vaccinatieplicht er alleen kan komen als alle andere 
maatregelen een code zwart in de zorg niet kunnen voorkomen. ‘Het is het meest vergaande 
middel waarover de overheid beschikt en daar kan die niet zomaar toe besluiten. Als niet eerst 
geprobeerd is om bijvoorbeeld met prikbussen de wijk in te gaan, dan zal de overheid daarmee 
moeten beginnen.’ 
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Voor militairen bestaat er al wel een vaccinatieplicht, voor gewone burgers (nog) niet. De Wet 
publieke gezondheid zal daarvoor moeten worden uitgebreid, zegt Aart Hendriks, hoogleraar 
gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden. ’Die wet verplicht de overheid enerzijds om 
maatregelen te nemen tegen de verspreiding van infectieziektes, zoals het coronavirus. 
Anderzijds kan de overheid de wet zo aanpassen dat burgers verplicht worden zich te laten 
vaccineren.’ 

Mocht er al een vaccinatieplicht komen, dan betekent dat nog niet dat er vaccinaties onder 
dwang worden gezet, zegt Den Exter. ‘Je zal niet thuis worden beetgepakt en geprikt: drang is 
nog geen dwang. De sancties op weigeren zullen proportioneel moeten zijn. Dat kan 
bijvoorbeeld een boete zijn, het opschorten van salaris is dat naar mijn idee niet. Het lijkt me 
niet proportioneel om iemand onder de armoedegrens te drukken omdat die zich niet wil laten 
vaccineren.’ 

Een veelgehoord argument van mensen die zich niet willen laten vaccineren is het recht op 
lichamelijke integriteit. Dat recht is in tegenstelling tot het recht op leven geen absoluut 
recht, zegt emeritus hoogleraar ethiek Govert den Hartogh van de Universiteit van 
Amsterdam. ‘Het recht op lichamelijke integriteit is beperkt tot bijvoorbeeld in het geval 
waarbij je dronken betrokken raakt bij een auto-ongeluk. Dan zal je bloed moeten afstaan. In 
deze pandemie gaat het om een nog veel zwaarder belang. Aan de ene kant hebben we te 
maken met grote economische schade, anderzijds zorgen ongevaccineerden voor een grote 
druk op de zorg, waardoor operaties moeten worden uitgesteld. Vrijheid mag nooit zo ver gaan 
dat die anderen in gevaar brengt.’ 

Vooralsnog wil het kabinet niet tornen aan die vrijheid, maar mocht dat wel gebeuren dan zal 
de wetswijziging daarover door beide Kamers moeten worden aangenomen, zegt hoogleraar 
gezondheidsrecht Hendriks. ‘De proportionaliteit zal door de Tweede en Eerste Kamer moeten 
worden bekeken, maar als de regering die kan aantonen, kan het binnen een dag of tien 
geregeld zijn.’ 

‘Ik verwacht niet dat Nederland zomaar kiest voor een vaccinatieplicht, maar tegelijk zie je dat 
steeds meer Europese landen ertoe besluiten. Als deze quasi-lockdown steeds maar weer blijft 
terugkomen, dan verwacht ik wel dat de Kamer er uiteindelijk mee instemt. Er zal dan wel 
rekening gehouden moeten worden met het kleine deel van de bevolking dat zich om medische 
redenen niet kán laten vaccineren. Dat wil ik niet onopgemerkt laten.’  

Zelfs pro-vaccinatiepartijen Den Haag zijn tegen. Volgens politiek verslaggever Marieke van de 
Zilver voelen weinig mensen in politiek Den Haag iets voor een vaccinatieplicht. ‘Op dit 
moment speelt een vaccinatieplicht nog helemaal niet in Den Haag. Zelfs de meest verstokte 
pro-vaccinatiepartijen zien meer in het overtuigen van moeilijk bereikbare groepen, 
bijvoorbeeld in kwetsbare wijken. Demissionair minister De Jonge heeft ook meerdere keren 
uitgesloten dat zo'n plicht er in Nederland komt, maar de ervaring leert dat er in deze crisis 
wel meer maatregelen op tafel zijn gekomen waarvan niemand zich eerder kon voorstellen dat 
ooit ze genomen zouden worden.’ Bron: RTL Nieuws, 1 december 2021. 

Ziekenhuizen Oostenrijk moeten selecteren welke patiënten wel of niet 
te behandelen door hoog aantal coronapatiënten 

Door het grote aantal coronagevallen zijn Oostenrijkse ziekenhuizen overgegaan op het 
selecteren van patiënten, de zogenoemde triage. Artsen beslissen welke patiënten de beste 
overlevingskansen hebben, melden media. Het gaat niet alleen om kleine ingrepen. Er is ook 
triage bij bepaalde kankerpatiënten, zegt gezondheidsminister Mückstein. De artsen bepalen 
welke patiënten meteen medische hulp nodig hebben en wie korte of langere tijd kan wachten. 

De ziekenhuizen hadden afgelopen maand al gewaarschuwd dat een behandeling volgens de 
geldende normen niet meer kon worden gegarandeerd, als er niet zou worden ingegrepen. 
Inmiddels is Oostenrijk ruim een week weer grotendeels op slot. De lockdown leidde al tot een 
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daling van het aantal nieuwe besmettingen, maar de situatie in de ziekenhuizen is nog 
dramatisch, benadrukt minister Mückstein.’ Bron: RTL Nieuws, 1 december 2021. 

Een op tien artsen en verpleegkundigen zit ziek thuis 

Een op de tien ziekenhuismedewerkers zit momenteel ziek thuis. Het verzuim op de intensive 
cares is gestegen tot bijna 10 procent. Op de verpleegafdelingen is negen procent van de 
medewerkers niet inzetbaar. Dat heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk 
Acute Zorg (LNAZ), vandaag gezegd in de Tweede Kamer. 

In september, vlak voor het begin van de huidige golf, was ruim zes procent van de artsen en 
verpleegkundigen niet in staat om te werken. Bron: RTL Nieuws, 1 december 2021. 

Zie ginds komt de sinterklaasgolf? 'Meeste besmettingen vinden thuis 
plaats' 

De coronamaatregelen lijken de sinterklaasviering niet in de weg te zitten. Negentien van de 
twintig afspraken gaan gewoon door, zo blijkt uit cijfers van app en website Datumprikker. 
Stevenen we op deze manier af op een echte sinterklaasgolf? 

In totaal nam het aantal afspraken dat via datumprikker.nl werd geregeld met twaalf procent 
af sinds de laatste persconferentie. Als we alleen kijken naar sinterklaasafspraken dan zien 
we een kleine afname van vijf procent. De meeste vieringen gaan dus gewoon door.  

Maar juist bij mensen thuis gaat het vaak mis wat betreft corona, vertelt epidemioloog Amrish 
Baidjoe. ‘Om corona terug te dringen moeten we de sociale bubbels verkleinen.’ Nu veel 
sinterklaasafspraken toch doorgaan, vreest hij dan ook voor een feestdagenpiek. ‘We hebben 
vorig jaar ook al gezien dat dit aan de hand was.’ 

Die piek zouden we volgens Baidjoe kunnen verwachten aan de hand van de cijfers van 
datumprikker.nl, maar daarnaast omdat het kabinet niks expliciet heeft gezegd over de 
feestdagen. ‘Als je niet heel hard zegt dat het niet de bedoeling is dat families met veel mensen 
Sinterklaas mogen vieren, dan laat je het eigenlijk indirect aan hen over. En dan wordt het 
maar de vraag of mensen echt rekening zullen houden met de huidige coronasituatie.’  

Mensen blijven Sinterklaas daarnaast vieren omdat ze hun kinderen een leuke en gezellige 
dag gunnen, denkt Raymond Braams van Sint in Haarlem, een bedrijf dat 
sinterklaasbezoeken verzorgt. ‘Vooral in coronatijd’, zegt hij. ‘En dat snappen wij. Dat is ook 
belangrijk.’  

De bezoeken van Sint in Haarlem gaan dus door, maar naar eigen zeggen wel op een 
verantwoorde manier. ‘We hebben naar aanleiding van de maatregelen nieuwe richtlijnen 
gestuurd naar onze klanten’, zegt Braams. ‘Zo gaat er maar één Piet mee op bezoek met 
Sinterklaas en mogen de kindjes helaas niet op schoot bij de Sint. We houden voldoende 
afstand.’ 

Er zijn ook maatregelen die mensen zelf kunnen treffen om hun sinterklaasviering zo veilig 
mogelijk te laten verlopen, denkt Baidjoe. ‘Ventileer goed. Ook al is het koud, zet toch die 
ramen open.’ Ook testen is een goed idee, al is de betrouwbaarheid van een zelftest niet 
volledig gegarandeerd. ‘Doe er daarom meerdere. In ieder geval eentje vier dagen van tevoren 
en op de dag zelf.’ 

Al is dat wat lastig nu er soms moeilijk aan een zelftest te komen is. ‘Daarbij zijn testen voor 
sommige mensen ook nog aan de prijs’, zegt Baidjoe. Hij maakt zich zorgen, met name of de 
ziekenhuizen het wel aankunnen als er zich straks eventueel een feestdagenpiek voordoet. 
‘Het is dus maar de vraag of iedereen deze maatregelen in acht neemt en we een 
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sinterklaaspiek tegen kunnen houden. Ik vrees het ergste.’ Bron: RTL Nieuws, 1 december 
2021. 

Televisiedominee overleden aan corona 

De Amerikaanse televisiedominee Marcus Lamb is overleden aan de gevolgen van een 
coronabesmetting. De 64-jarige oprichter van het Daystar Television Network, een van de 
grootste christelijke televisiezenders ter wereld, was een uitgesproken tegenstander van 
vaccinaties en gaf op zijn kanaal uitgebreid zendtijd aan bekende antivaxxers zoals Robert 
Kennedy Jr.  

Lamb was al enige tijd ziek. Hij werd begin november opgenomen in het ziekenhuis. Daar 
verslechterde zijn situatie met de dag. Zijn zoon Jonathan en echtgenote Joni vroegen kijkers 
van het Daystar Television Network om te bidden voor Lamb, maar dat had niet het gewenste 
effect: hij stierf afgelopen dinsdag.  

De televisiedominee is zeker niet de eerste prominente christelijke antivaxxer die overlijdt aan 
de gevolgen van een coronabesmetting. Afgelopen zomer bijvoorbeeld stierf Stephen Harmon, 
die bij leven veelvuldig de draak stak met corona en vaccinaties. Bron: De Telegraaf, 2 
december 2021.  

Mensen geboren in 1940 uitgenodigd voor corona boostervaccinatie 

Mensen geboren in 1940 kunnen nu online een afspraak inplannen bij de GGDGemeentelijke 
Gezondheidsdienst voor een corona boostervaccinatie. Dit kan 
via coronavaccinatieafspraak.nl. Voor een online afspraak is het niet nodig om op de 
uitnodigingsbrief te wachten. Wie liever een telefonische afspraak maakt, moet eerst de brief 
afwachten.  

GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland roept mensen op 
zoveel mogelijk een afspraak te maken via het digitale portaal. Dit gaat sneller en voorkomt 
dat het callcenter overbelast wordt. Wie niet zelf digitaal vaardig is, kan hulp vragen aan 
familie, buren of vrienden. Ook de bibliotheekkan hulp bieden. 
Mensen geboren vóór 1940 zijn eerder al opgeroepen om een afspraak te maken. Ook hun 
wordt verzocht dat zoveel mogelijk digitaal te doen. 

De boostervaccinatie kan gehaald worden zes maanden na de laatste coronavaccinatie. Wie 
na de laatste vaccinatie nog positief getest is op corona, moet zes maanden wachten nadat hij 
of zij corona heeft gehad. Eerder kan de afspraak niet ingepland worden. In de coronacheck-
app kunnen mensen hun laatste vaccinatiedatum checken. 
Mensen die om gezondheidsredenen niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-
priklocatie kunnen komen, hoeven nog niets te doen. Zij krijgen een aanvullend bericht voor 
vaccinatie thuis.   

Voor de booster worden mRNA-vaccins ingezet (Moderna of Pfizer). Het maakt niet uit welk 
vaccin iemand eerder heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid. Bron: RIVM, 1 december 
2021. 

Rosaline werd te vroeg geboren door corona: 'Het is een sluipmoordenaar' 

Melissa uit Doetinchem was niet gevaccineerd en kreeg corona toen ze zwanger was. Haar 
dochtertje voelde ze niet meer en daarom werd de kleine met een spoedkeizersnee ter wereld 
gebracht. Na de geboorte werd de placenta onderzocht en bleek dat corona de boosdoener 
was. 

Uit onderzoek van het Erasmus UMC in Rotterdam blijkt dat Melissa niet de enige is. Bij 
zwangeren met een coronabesmetting kan in uitzonderlijke gevallen het virus het kind in 
gevaar brengen. Sinds juli dit jaar zijn minstens dertien doodgeboortes in Nederland te wijten 
aan een door het coronavirus beschadigde placenta.  

 
Rosaline is nu een vrolijke en gezonde baby van vier maanden. Maar het had dus zomaar 
helemaal mis kunnen gaan. Melissa trok zelf aan de bel toen ze corona had en haar kindje 
niet meer voelde bewegen. ‘De arts zei: ze is zodanig achteruitgegaan in activiteit dat we een 



192 
 

spoedkeizersnee gaan doen. Ik heb naar mijn moedergevoel geluisterd en daardoor waren we 
er op tijd bij. Als je niks merkt, dan is het een sluipmoordenaar.’ Bron: Omroep Gelderland, 
1 december 2021. 

‘Milde verkoudheid geen goede voorspeller corona’ 

Kinderen van 4-12 jaar met milde verkoudheidsklachten mogen niet naar school, en dus ook 
niet naar de bso. Maar het is zeer de vraag of dat iets oplevert, zeggen artsen. 'Als je alleen op 
snottebellen gaat varen, ga je veel infecties missen.' 

De snotneus is geen goede voorspeller van of een kind het coronavirus onder de leden heeft, 
aldus epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning in de Volkskrant. ‘Je kunt bij kinderen 
corona niet onderscheiden van een willekeurige verkoudheid. En omgekeerd: als je alleen op 
snottebellen gaat varen, ga je veel infecties missen.’ 

Ook kinderarts en OMT-lid Károly Illy heeft twijfels. ‘De huidige lijn zal ervoor zorgen dat er 
om de haverklap snotterende kinderen thuis moeten blijven. Dit hebben wij als OMT nooit 
geadviseerd. Ons advies is: zorg dat je twee keer per week alle kinderen test.’ 

Milde corona en verkoudheid lijken vaak sterk op elkaar. Uit een recent onderzoek van 
Bruijning bleek er zelfs geen enkel verschil. ‘Het klachtenpatroon van corona is bij kinderen 
identiek aan een gewone verkoudheid’, zegt ze. ‘Daarom hebben we destijds gezegd: je hoeft 
niet alle kinderen met een snottebel meteen te testen.’ 

Ook Bruijning is daarom voorstander van twee keer per week testen. Maar op school is dit 
lastig, in verband met de privacyregels en kinderen die van hun ouders niet mogen meetesten. 
‘Terwijl je het eigenlijk het beste klassikaal kunt doen, samen met de leraar, op school. 
Kinderen een zelftestje meegeven in hun rugzak en maar hopen dat het gebeurt, lijkt me 
redelijk kansloos.’  Bron: Kinderopvangtotaal, 30 november 2021. 

Welkom bij de gereformeerde gemeenten Rijssen 

Op deze website vindt u informatie over onze drie kerkelijke gemeenten die behoren tot het 
kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Elke zondag komen de gemeenten samen om 
te luisteren naar het woord van God. 
 
De kerkdiensten beginnen om 9:30, 14:30 en 18:30 uur. 
 
Vanwege de coronamaatregelen zijn de kerkdiensten helaas niet vrij toegankelijk. Alle 
gemeenteleden zijn in groepen verdeeld en worden per groep uitgenodigd voor de erediensten. 
De gemeenteleden die niet aan de beurt zijn kunnen de dienst volgen via de kerktelefoon, 
scanner, audiostream of livestream.  
 
Voor alle genoemde data op deze website geldt: Deo Volente. Dat betekent: zo de Heere wil en 
wij leven. Bron: Gereformeerde Gemeenten, 1 december 2021. 
 
Weer Griekse tragedie voor Oranjes door corona 
 
Opnieuw moeten koning en koningin vanwege de coronacrisis een streep zetten door een 
verblijf in Griekenland. Het staatsbezoek, dat voor december gepland stond, gaat niet door, 
laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. 

Willem-Alexander en Máxima zouden van 13 tot en met 15 december richting Athene reizen 
op uitnodiging van de Griekse president. Het bezoek moest voor een belangrijk deel in het 
teken staan van migratieproblemen aldaar. 
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In Griekenland grijpt het coronavirus momenteel hard om zich heen. Daarnaast gelden sinds 
dit weekend in Nederland ook scherpe maatregelen vanwege het virus. Beelden van een 
gezellig staatsbanket in Athene zouden een vreemde indruk kunnen maken op het moment 
dat de Nederlandse bevolking zichzelf na vijven thuis moet houden. 

„Het staatsbezoek wordt uitgesteld in verband met het hoge aantal coronabesmettingen en de 
maatregelen die worden getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan’, meldt 
de RVD. Wie het initiatief nam blijft onvermeld, de koning en de Griekse president Katerina 
Sakellaropoulou zouden er samen over hebben gesproken. 

Koning en koningin begonnen richting de zomer weer aan staatsbezoeken, na een pauze sinds 
maart 2020 vanwege corona. De eerste visite ging in juni naar Duitsland en in november 
bracht het paar een bezoek aan Noorwegen. 

Corona gooide vorig jaar oktober ook al roet in het eten voor een Griekse reis van de Oranjes. 
Een gepland privéverblijf moest toen worden geannuleerd, nadat commotie was ontstaan toen 
het koninklijk gezin naar zijn vakantieverblijf was gevlogen terwijl het kabinet Nederlanders 
had opgeroepen dichtbij huis te blijven. 

Het staatsbezoek aan Griekenland wordt nu uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. 
Bron: De Telegraaf, 2 december 2021. 

Alle 60-plussers die zes maanden of langer geleden hun laatste vaccinatie 
kregen kunnen nog dit jaar een booster krijgen 

Alle 60-plussers die zes maanden of langer geleden hun laatste vaccinatie kregen, kunnen nog 
dit jaar een booster krijgen. Dat zegde demissionair zorgminister Hugo de Jonge toe aan de 
Tweede Kamer tijdens het coronadebat. In Nederland is de medische richtlijn om zes maanden 
te wachten tussen de laatste vaccinatie en het toedienen van een booster om de afweer tegen 
het virus een oppepper te geven.  

De Jonge streeft ernaar dat iedereen de prik krijgt in de zevende maand na de laatste 
vaccinatie. Bron: AD, 2 december 2021. 

Meer dan de helft van personen die in  quarantainehotel in Badhoevedorp 
zitten mogen vandaag vertrekken 

Meer dan de helft van alle personen die in het quarantainehotel in Badhoevedorp bij 
Schiphol zitten, mogen vandaag vertrekken. Dat heeft de GGD bekendgemaakt. ‘Zij kunnen 
hun reis vervolgen’, aldus de dienst. De reizigers testten gisteren negatief op corona. Personen 
die positief getest zijn, blijven nog enige tijd in isolatie. Hoeveel dat er zijn, maakte de GGD 
niet bekend. 

Op twee KLM-vluchten uit Johannesburg en Kaapstad bleken besmette reizigers te zitten. De 
GGD moest in allerijl meer dan zeshonderd passagiers testen. Uiteindelijk bleken 61 
passagiers besmet met het coronavirus. Zeker veertien hadden de nieuwe Omikron-variant, 
die ontdekt is in het zuiden van Afrika. Zij moesten verplicht in isolatie in het hotel. Alle 
andere reizigers uit de twee toestellen moesten in thuisquarantaine. Bron: AD, 2 december 
2021.  

VK versnelt de inkoop van coronavaccins  

Het Verenigd Koninkrijk versnelt de inkoop van coronavaccins vanwege de ontdekking van de 
nieuwe Omikron-variant van het virus. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid maakte 
bekend dat nog eens 114 miljoen doses zijn besteld bij Moderna en Pfizer/BioNTech. Die 
moeten in 2022 en 2023 worden geleverd, bericht Sky News. 
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‘Ik heb deze aankoop versneld met het oog op de nieuwe variant’, zei Javid tegen de 
nieuwszender. ‘Het gaat onder meer om de aankoop van gemodificeerde vaccins, zodat we ook 
op de lange termijn kunnen beschikken over de vaccins die we nodig hebben.’ De minister 
noemde vaccineren de beste verdedigingslinie tegen het virus. ‘Dat is ook de reden voor de 
enorme uitbreiding van ons boosterprogramma.’ 

In het Verenigd Koninkrijk zijn al tientallen Omikron-besmettingen vastgesteld. De regering 
bevestigde eerder deze week dat de vaccinatiecampagne flink wordt opgevoerd. Alle 
volwassenen moeten voor eind januari een boosterprik krijgen aangeboden. Ook kan de 
periode tussen de tweede en derde prik worden verkort van zes naar drie maanden. Bron: AD, 
2 december 2021. 

In Duitsland wordt  overlegd over het invoeren van strenge 
coronamaatregelen 

In Duitsland overleggen de leiders van de zestien deelstaten, bondskanselier Angela Merkel 
en haar beoogde opvolger Olaf Scholz vandaag over het invoeren van strenge 
coronamaatregelen. Duitse media melden dat wordt gesproken over ingrijpende beperkingen 
voor ongevaccineerden. 

Scholz had eerder al bekendgemaakt dat hij een voorstander is van een vaccinatieplicht voor 
alle Duitsers. Die moet voor het einde van het jaar zijn goedgekeurd door het parlement en 
per februari 2022 ingaan. 

De leiders kijken vandaag naar een omvangrijk pakket aan maatregelen, schrijven Duitse 
media. Zo krijgen mensen mogelijk alleen nog toegang tot niet-essentiële winkels, horeca, 
bioscopen en theaters als ze bewijs kunnen tonen van inenting of genezing. Voor de horeca, 
bioscopen en theaters kan zelfs nog een aanvullende negatieve test worden gevraagd, het 
zogeheten 2GPlus. Privébijeenkomsten worden in een conceptvoorstel flink beperkt voor 
mensen die niet zijn ingeënt, zij mogen nog maximaal twee mensen van een ander huishouden 
ontmoeten, binnen of buiten. 

Het aantal aanwezigen bij evenementen wordt waarschijnlijk flink beperkt. Voor evenementen 
die binnen worden gehouden wordt een limiet overwogen van maximaal 2500 bezoekers. Bij 
voetbalwedstrijden wordt een bezetting van 30 procent gehanteerd, tot een maximum van 
10.000 supporters. 

Scholen blijven in Duitsland nog open, maar alle leerlingen en docenten moeten mondkapjes 
gaan dragen. Bron: AD, 2 december 2021. 

De Britse medicijntoezichthouder heeft groen licht gegeven voor het 
gebruik van het middel sotrovimab van farmaceut GlaxoSmithKline 

De Britse medicijntoezichthouder heeft groen licht gegeven voor het gebruik van het 
middel sotrovimab van farmaceut GlaxoSmithKline. Dat medicijn, dat ook bekendstaat als 
Xevudy, is bedoeld voor de behandeling van patiënten die na een coronabesmetting 
een verhoogd risico lopen op een ernstig ziekteverloop, meldt toezichthouder MHRA. 

MHRA noemt het zogeheten monoklonale antilichaam 'veilig en effectief.’Een enkele dosis 
verkleint de kans op overlijden of ziekenhuisopname met 79 procent voor coronapatiënten uit 
risicogroepen die ziekteverschijnselen vertonen, concludeert de Britse toezichthouder. Ook bij 
de Europese toezichthouder EMA loopt een aanvraag om het middel goed te keuren. 

Het middel lijkt volgens voorlopige onderzoeksresultaten ook effectief te zijn tegen de 
nieuwe Omikron-variant, meldt de maker. Dat onderzoek loopt nog wel. Bron: AD, 2 december 
2021. 
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Thuiswonende mensen met het downsyndroom krijgen uitnodiging voor  
boostervaccinatie 

Mensen met het downsyndroom die thuis wonen, krijgen vanaf vrijdag, verspreid over enkele 
weken, een uitnodiging voor de boostervaccinatie. Ze krijgen de uitnodiging via de huisarts, 
maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. Mensen met Down 
die in een zorginstelling wonen krijgen sinds vorige week woensdag een boostervaccinatie 
aangeboden. 

Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat volwassenen met het downsyndroom ondanks 
vaccinatie ‘een sterk verhoogd risico hebben op ernstige ziekte’ door Covid-19. 'Dit risico is 
vergelijkbaar met het risico voor mensen van 60 jaar en ouder. Daarom krijgen zij versneld 
een boostervaccinatie aangeboden’, aldus het RIVM. 

Mensen die niet mobiel zijn, om psychische of fysieke redenen, krijgen sinds woensdag bericht 
van hun huisarts. Zij zullen, na instemming, door hun huisarts worden aangemeld bij de 
GGD. De GGD maakt vervolgens een afspraak om de boostervaccinatie aan huis te geven. Dit 
geldt ook voor mensen met Down die niet in staat zijn om naar de vaccinatielocatie te komen. 
Bron: AD, 2 december 2021. 

Grote groepen patiënten moeten twee keer hun eigen risico betalen 

Doordat steeds meer ziekenhuizen de planbare zorg afschalen of zelfs staken, dreigen grote 
groepen patiënten twee keer hun eigen risico te moeten betalen. Dat gebeurde bij vorige 
coronagolven ook al, maar sindsdien is er niets veranderd. Dat zegt de Patiëntenfederatie 
Nederland tegen BNR. 

Door het systeem van de zogenoemde Diagnose Behandel Combinatie, DBC, kan het 
voorkomen dat mensen twee keer hun eigen risico moeten betalen voor één medische 
behandeling. Een DBC is een periode waarbinnen een zorgtraject plaatsvindt, die begint op 
de eerste dag dat de patiënt een zorgtraject start en eindigt als het zorgtraject is afgerond, 
bijvoorbeeld met een geslaagde operatie. Een DBC heeft een geldigheidsduur van maximaal 
120 dagen. Bron: AD, 2 december 2021.  

Burgemeester Breda over corona-aanpak: ‘Waarom verplaatsen we de 
voetbalcompetities niet?’ 

De burgemeester van Breda is ongerust. Door de coronacrisis zijn er meer mensen boos, 
ontevreden en uit op het vergroten van tegenstellingen. Maar er is ook iets anders aan de 
hand: moedeloosheid en uitzichtloosheid nestelen zich in de samenleving. ‘Mensen gaan niet 
rellen, ze geloven het allemaal wel.’ 

Niet voor niets vindt Paul Depla het ‘verstandig en logisch’ om de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeenteraad te verplaatsen naar later in het jaar. Hopelijk zijn we dan wat minder kwetsbaar 
voor het virus, hoopt de burgemeester, die ook voorzitter is van de commissie Sociale Impact 
Corona van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

In die laatste hoedanigheid ziet Depla wat bij het begin van de crisis al werd voorspeld: 
eenzaamheid en verveling nemen toe, verbanden vallen weg. Allemaal het gevolg van de 
maatregelen om het virus in te dammen.   
 
Na twee jaar raken de buffers die voor veerkracht hebben gezorgd uitgeput. ’We zien veel meer 
moedeloosheid. Mensen lijken murw geslagen. Een steeds grotere groep reageert gelaten op 
weer een besmettingsgolf. Ze gaan niet rellen, maar trekken zich terug en kiezen min of meer 
hun eigen weg. Ze geloven het allemaal wel.’ 
 
‘De samenleving realiseert zich dat de belofte dat we ons intelligent uit deze crisis kunnen 
loodsen, niet waargemaakt wordt en waarschijnlijk ook niet waargemaakt kan worden. Elk 
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lichtpuntje aan het einde van de tunnel, wordt gevolgd door weer een nieuwe tunnel. Na 
optimisme en hoop volgt altijd weer de teleurstelling en het besef dat het virus krachtiger en 
volhardender is dan we hadden gehoopt. Met de Omicron-variant als het laatste bewijs voor 
die stelling.’ 
 
‘Een lange termijn aanpak is noodzakelijk, omdat corona niet zo maar weg is. Zo’n aanpak 
moet niet alleen de focus leggen op acute maatregelen, maar een perspectief schetsen waarbij 
we minder kwetsbaar worden voor nieuwe golven en golfjes.’ 
 
‘Waarom duurt de zomervakantie zes weken en de kerstvakantie maar twee weken? Als we 
weten dat de risico’s op coronagolven in de winter het grootst zijn, waarom dan niet wat 
schuiven met die weken? Of neem de voetbalcompetities. Waarom verplaatsen we die niet van 
maart tot oktober? Ja, dat zal wennen zijn. Maar als we die traditie opzij kunnen schuiven 
voor het WK voetbal in Qatar, waarom dan niet vanwege corona?’  
 
‘Of neem het carnaval. Ja, dat hoort bij februari en begin maart. Maar waarom geen 
zomercarnaval? Natuurlijk, daarmee doe je wat met de traditie van vastenavond. Maar het 
alternatief is dat carnaval voor de komende jaren niet zeker is. Wat weegt dan het zwaarst? 
En de horeca? Moet die niet meer ruimte zoeken in de zomermaanden en minder alle ballen 
op de feestmaand december zetten?’ 

‘Het is ook niet pijnloos, maar we kunnen wel een perspectief schetsen. Dat biedt weer wat 
energie en hoop, waardoor de groep van moedeloze mensen niet te groot wordt. Ook verwatert 
de verbinding tussen samenleving en overheid niet verder. De suggesties moeten uit de 
samenleving komen. Geen dwingende voorschriften van de overheid.’ 

‘Nu wordt een lange termijn aanpak steeds weggedrukt, doordat we constant bezig zijn met 
de acute crisis. Het is ook maar de vraag of de mensen, die dag in dag uit druk bezig zijn met 
het oplossen van die acute druk, de mentale ruimte hebben om hierover na te denken.’ 

‘Maar waarom zouden aparte groepen uit samenleving, economie en gezondheidszorg er niet 
mee aan de slag kunnen? Het is noodzakelijk. De financiële buffers om iedereen voortdurend 
te kunnen blijven compenseren raken een keer op, Net als onze maatschappelijk en mentale 
buffers een keer op zijn.’ Bron: AD, 2 december 2021.  

Complotdenker Knevel wil geen rotzooi meer trappen, maar laat zijn 
theorieën niet los 

Complotdenker Joos Knevel beseft dat hij te ver is gegaan en accepteert eventueel hulp om 
het niet nog een keer te laten gebeuren. Dat laat zijn advocaat Peter Plasman weten. Maar de 
man die morgen voor het eerst terechtstaat vanwege smaad en laster, blijft bij zijn verhaal dat 
enkele prominente inwoners van Bodegraven betrokken zijn bij misbruik van en moord op 
kinderen. 

Knevel werd in augustus opgepakt in Spanje en later overgeleverd aan Nederland. Hij zit 
sindsdien in de cel. In Spanje heeft hij een vrouw en twee kinderen. ‘Hij wil nu vooral zo snel 
mogelijk terug naar zijn gezin’, aldus Plasman.   

Knevel (43) kwam het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws omdat hij vanuit 
Spanje complotverhalen de wereld in slingerde over ‘satanische pedofiele netwerken’ waar 
onder anderen RIVM-topman Jaap van Dissel bij betrokken zou zijn. Knevel beweert er zelf 
als kind getuige van te zijn geweest.  

Ook noemde hij namen van jong gestorven inwoners van Bodegraven, waar Knevel zelf 
opgroeide, als slachtoffers van die netwerken. Knevel blijft vooralsnog trouw aan zijn 
‘herinneringen.’Maar dat is in principe niet strafbaar. Volgens Plasman heeft Knevel nu wel 
in de gaten dat hij er geen andere mensen mee mag belasteren.   

Knevels verhalen leidden ertoe dat honderden mensen die hem geloven, massaal naar 
Bodegraven trokken om bloemen op graven te leggen. Totdat de burgemeester van Bodegraven 
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ingreep. Sommige nabestaanden van de door Knevel genoemde slachtoffers waren woest dat 
hun familielid in zijn verhalen werd getrokken. 

Via de rechter dwong de gemeente Bodegraven-Reeuwijk af dat Knevel, en ook twee andere 
‘prominente’ complotdenkers, hun lastercampagnes op sociale media moesten stoppen. Die 
rechtszaken zaten vol tragikomische scènes waarbij rechters werden gewraakt, rechters die 
dat moesten beoordelen óók werden gewraakt en verdachten te pas en te onpas overal 
doorheen praatten. Een van de drie gedaagden eiste ín de rechtbank zelfs een vrijgeleide naar 
Florida. 

Knevels verhaal kreeg vooral voet aan de grond omdat hardcore complotdenker Micha Kat 
ermee aan de haal ging, net als Wouter Raatgever, een andere beruchte complotdenker (en de 
man die naar Florida wilde). Alle drie zijn ze inmiddels opgepakt. Raatgever is al eerder 
veroordeeld tot een maandenlange celstraf voor het bedreigen van Jaap van Dissel en de 
advocaat van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Ook die rechtszaak ging niet voorbij zonder 
enige ‘complotcomedy.’Volgens Raatgever zouden alle ‘afdekkers’ van de pedonetwerken voor 
tribunalen gaan verschijnen. Geen bedreiging, maar een realistischer scenario zei hij.  

Nu staat hij ook weer terecht voor zaken als smaad, bedreiging en opruiing tegen diverse 
personen, samen met Knevel en nog een derde verdachte. Knevel werd in het land waar hij 
woont, Spanje, opgepakt. Micha Kat  zit vast in Noord-Ierland, maar zijn overlevering laat nog 
op zich wachten. Zijn rechtszaak volgt later.  

De rechtszaak morgen tegen Raatgever, Knevel en de derde man (een 56-jarige man uit 
Krimpen) is een regiezitting, nog niet inhoudelijk dus. Wel zal Plasman de voorlopige hechtenis 
van Knevel aan de orde brengen. Bron: AD, 2 december 2021. 

Huisartsen rammen op de noodknop: ‘Bij ons op de werkvloer is het 
allang code zwart’ 

Het piept en kraakt niet alleen in de ziekenhuizen, óók een groot deel van de huisartsen staat 
op het punt van omvallen. Adrie Evertse, die naast huisarts ook voorzitter is van de Landelijke 
Huisartsen Vereniging, Zuid-Holland Zuid ramt op de noodknop: ‘De honderdduizenden 
patiënten die tussen wal en schip vallen omdat er geen plek meer is in ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. 

De mensen met kanker die nu niet in het ziekenhuis terechtkunnen hebben huisartszorg 
nodig, patiënten met uitgestelde operaties. Maar ook Covid-patiënten die thuis blijven, 
coronapatiënten die worden ontslagen uit het ziekenhuis en nog zorg nodig hebben. Mensen 
met griep en andere infecties die in dit seizoen vaak voorkomen. De wachttijden, het geleur 
met patiënten omdat spoedeisende hulpafdelingen geregeld sluiten, ambulances die langer op 
zich laten wachten omdat ook die dienst overstroomt’, Evertse raakt al moe bij de opsomming.  

In de Nederlandse zorg werken ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en GGD's 
allemaal samen in één keten. En als één van de schakels in zo’n keten vastloopt, dan zitten 
huisartsen al snel met de gebakken peren. Alle zorg begint én eindigt namelijk vaak bij hen. 
Dus als het ziekenhuis vol ligt, moet de huisdokter dat nu vaak oplossen. ‘Alle patiënten van 
wie de operaties zijn uitgesteld moeten wij zorg bieden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met 
kanker die niet in het ziekenhuis terechtkunnen’, aldus de arts die zelf een praktijk in Oud-
Beijerland heeft. 

Ik heb niet het idee dat het kabinet begrijpt wat bepaalde keuzes eigenlijk betekenen op de 
werkvloer, aldus Adrie Evertse, Landelijke Huisartsen Vereniging, Zuid-Holland Zuid (LHV). 

‘Wij werken ons helemaal uit de naad. En we hebben niet echt het idee dat dat altijd gezien 
wordt. Dat het kabinet bijvoorbeeld, maar ook patiënten en het ziekenhuisbestuur, begrijpen 
wat bepaalde keuzes eigenlijk betekenen op de werkvloer. Code zwart mag het dan in theorie 
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nog niet zijn, maar het is bij ons op de werkvloer allang zo. De zorg is gewoon écht veel minder 
toegankelijk geworden.’  

Patiënten kunnen niet doorstromen en blijven allemaal hangen bij de huisarts. ‘Kijk, wij zijn 
pragmatisch. Proberen normaal gesproken problemen op te lossen in tien minuten, kwartier. 
En dan gaan we weer verder met het volgende probleem. Dat soms wel vijftig keer op een dag. 
Een gebroken duim, blinde darmontsteking of een tumor. Een patiënt begint bij de huisarts, 
wordt dan in zo’n geval doorverwezen naar het ziekenhuis en vroeg of laat komt die patiënt 
weer bij ons terug. Maar nu blijven veel patiënten dus bij ons voor langere tijd. Wij hebben 
het ongelofelijk druk.’  

En dat mogen huisartsen - in deze regio’s zijn er volgens Evertse bijna duizend 
huisartsenpraktijken - best wel eens wat vaker benadrukken. ‘In het kabinetsbeleid en de 
publiciteit rondom corona gaat het eigenlijk bijna de hele tijd alleen maar over het aantal 
ziekenhuisbedden. Maar als in de keten het ziekenhuis stagneert, of thuiszorg, dan gaat het 
hele systeem piepen en kraken.’  

Als iemand nu achteruit gaat in de thuissituatie, is het heel moeilijk die onder te brengen in 
een verpleeghuis of bij thuiszorg, volgens Adrie Evertse, Landelijke Huisartsen Vereniging, 
Zuid-Holland Zuid (LHV). 

Wat natuurlijk niet meehelpt is de uitval van huisartsen en medewerkers van de 
huisartsenpraktijken door ziekte en/of quarantaine. Volgens cijfers van de LHV is deze weken 
in 76 procent van de praktijken wel een of meerdere werknemers uitgevallen. ‘Met een 
gemiddelde van 16 procent van de medewerkers, en 16 procent van de huisartsen zelf.’ In alle 
weken hiervoor was er nog maar in 40 procent van de praktijken personeelsuitval.  

Maar de druk dringt dus door in alle schakels. Als de spoedeisende hulp van een ziekenhuis 
sluit, heeft ook de thuiszorg het drukker. ‘Als iemand nu achteruit gaat in de thuissituatie, 
en hulp nodig heeft, is het heel moeilijk die onder te brengen bij thuiszorg en eerstelijnszorg 
in een verpleeghuis. Dat betekent ook een enorme extra belasting voor mantelzorgers, familie. 
Het knelt veel meer dan we allemaal zien.’ Bron: AD, 2 december 2021. 

Pas op voor valse e-mails uit naam van GGD GHOR Nederland 

Er doen valse e-mails de ronde uit naam van GGD GHOR Nederland. In deze e-mails staat dat elke 
senior in Nederland verplicht een boosterprik krijgt. Wie op de link klikt om een afspraak te maken, 
komt uit bij een bankomgeving. Fraudeurs proberen senioren op deze manier geld afhandig te 
maken. Let op: een boosterprik is vrijwillig en gratis! En GGD GHOR Nederland stuurt nooit e-
mails met een uitnodiging. 

Zo herkent u de valse e-mails: 

1. GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en sturen geen e-mails met een uitnodiging. 
U krijgt uw uitnodiging voor een boostervaccinatie via een brief van het RIVM. Soms nodigt 
GGD GHOR Nederland bepaalde (leeftijds)groepen al eerder uit. Dan doen we dit via een 
media-oproep en lokaal sturen we soms sms-berichten. 

2. Als GGD’en ondersteunen wij de overheid om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Maar 
dit verplichten wij nooit. Als u dus een e-mail krijgt waarin staat dat een boosterprik moet 
of verplicht is, heeft u te maken met spam. Fraudeurs proberen op die manier bij uw geld 
te komen. Zie punt 3. 

3. Als u in de valse e-mails op de link klikt om een afspraak te maken en u komt bij een 
bankomgeving uit, dan is dit foute boel. Een vaccinatie is gratis. Geen enkele GGD vraagt 
u om een bankrekening of om geld over te maken. 

4. Het taalgebruik in de valse e-mails is vreemd, overdreven formeel en er zitten veel taal- en 
spelfouten in. We proberen de communicatie vanuit GGD GHOR Nederland juist altijd 
laagdrempelig en eenvoudig te houden. En uiteraard correct. 
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De enige e-mails die u met betrekking tot uw vaccinatieafspraak van GGD GHOR Nederland krijgt, 
zijn afspraakbevestigingen. Die krijgt u automatisch nadat u (online of telefonisch) een afspraak 
heeft gemaakt. In de afspraakbevestigingen staat bijvoorbeeld wat u moet meenemen naar de 
vaccinatielocatie. 

Nu meer mensen worden opgeroepen voor een boosterprik, neemt ook de cybercriminaliteit toe. 
Fraudeurs hopen geld afhandig te maken van mensen die niet weten hoe het vaccinatieproces 
werkt. Daarom nogmaals onze roep: een booster is vrijwillig en gratis! Wij sturen geen e-mails met 
uitnodigingen. Open de valse e-mails niet en gooi ze ongelezen weg. Bron: GGD,30 november 
2021. 

Ouderen in Delft kunnen nu een boosterprik halen zonder uitnodiging 

Sommige Delftenaren kunnen nu zonder officiële uitnodiging van het RIVM een afspraak 
inplannen voor een boosterprik. Deze vaccinatie-oppepper biedt volgens de 
Gezondheidsraad extra bescherming tegen ziekenhuisopname door het coronavirus. 

De eerste groep die mag bellen zonder uitnodiging zijn mensen van 85 jaar en ouder. 
Zorgmedewerkers en mensen (boven de 18 jaar) die in zorginstellingen wonen zijn ook aan de 
beurt, maar kunnen alleen bij de GGD terecht met een uitnodiging. Vanaf december mogen 
mensen van 60 jaar en ouder een boostervaccinatie halen. 

Heb je nog geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel een boosterprik? Als je in of voor het 
jaar 1936 bent geboren, is het mogelijk een afspraak in te plannen. Het Landelijk Vaccinatie 
Afsprakennummer 0800-7070 is dagelijks van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar. Door de drukte 
moet je waarschijnlijk wel even wachten. 

Heb je al een uitnodiging voor een boosterprik ontvangen? Dan kan je met je DigiD een 
afspraak maken via coronavaccinatie-afspraak.. 

Er gelden natuurlijk een aantal voorwaarden voor het krijgen van een boosterprik. Je kan 
bellen voor een afspraak als: 

 je laatste coronavaccinatie óf laatste coronabesmetting tenminste 6 maanden is 
geleden; 

 je zelfstandig woont (mensen die in een zorginstelling wonen ontvangen een 
uitnodiging via de instelling en worden daar gevaccineerd); 

 je de grieppik tenminste 2 weken geleden hebt gekregen of pas over 2 weken krijgt. 

Het is mogelijk om met je partner naar de afspraak bij de GGD te komen. Dit hoef je alleen 
even te vermelden in het telefoongesprek. Je partner moet wel 60 jaar of ouder zijn en 
tenminste 6 maanden geleden een coronavaccinatie hebben gekregen of zijn hersteld van 
corona. 

De boosterprikken die nu worden uitgedeeld bevatten BioNTech/Pfizer of Moderna. Ook als je 
eerder een ander type vaccin hebt gekregen, bevat je boosterprik een van deze twee 
coronavaccins. Het is niet mogelijk om tussen de twee te kiezen. Bron: In de Buurt, Delft,30 
november 2021. 

In Zuid-Afrika raken veel mensen opnieuw besmet met Omikron-variant 

In Zuid-Afrika raken veel mensen opnieuw besmet met het coronavirus door de opkomst van 
de Omikron-variant. Wetenschappers zeggen dat veel meer mensen voor een tweede keer het 
virus krijgen dan bij eerdere varianten. 
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‘Een infectie beschermde tegen de Delta-variant, maar bij de Omikron-variant lijkt dat niet 
het geval’, aldus onderzoeker Anne Von Gottberg in een persconferentie van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Een team van de Afrikaanse afdeling van de WHO gaat naar Zuid-Afrika om daar te helpen 
bij het bron- en contactonderzoek in de getroffen regio Gauteng en om de ontwikkelingen rond 
de Omikron-variant in de gaten te houden. Zuid-Afrika was het eerste land dat de Omikron-
variant vaststelde. Bron: AD, 2 december 2021. 

In Frankrijk is eerste besmetting met  Omikron-variant vastgesteld  

De eerste besmetting met de Omikron-variant van het coronavirus op het Franse vasteland is 
vandaag vastgesteld. Het gaat om een ongevaccineerde man die recent is teruggekeerd uit het 
West-Afrikaanse Nigeria en woont in de regio Île-de-France, waarin ook Parijs ligt. 

Eerder waren al wel besmettingen met de nieuwe variant gemeld in overzeese gebieden van 
Frankrijk, maar nog niet op het vasteland. Vermoedelijk is dit niet de enige, gisteren werd van 
dertien besmettingen gedacht dat het om de Omikron-variant gaat. 

Volgens de wetenschappelijk adviseur van de regering Jean-Francois Delfraissy kan de 
Omikron-variant eind januari de dominante versie van het coronavirus zijn. Dan zou het de 
Delta-variant verdringen. 

Delfraissy zegt wel dat de huidige besmettingsgolf van de Delta-variant nu nog de voornaamste 
zorg is. Als er goede maatregelen genomen worden en iedereen erg voorzichtig is, moet 
een normale kerst mogelijk zijn, zegt Delfraissy. Bron: AD, 2 december 2021.  

Huisartsen zijn getreuzel De Jonge zat en gaan zelf boosterprik geven 

Huisartsen in Amsterdam, Utrecht en Haarlem hebben besloten niet langer te wachten tot 
hun kwetsbare patiënten volgens de overheidskalender aan de beurt zijn voor een 
boosterprik, maar gaan die zelf al zetten. Dat meldt Het Parool. Sommige kwetsbare patiënten 
zijn volgens de planning pas rond maart 2022 aan de beurt en dat duurt te lang. 

Qua boosterprikken bungelt Nederland onderaan het Europese rijtje, net boven Bulgarije. 
Hoewel demissionair gezondheidsminister De Jonge volhoudt dat de boostercampagne op 
stoom is gekomen, zullen veel kwetsbare Nederlandse patiënten de winter nog zonder extra 
prik moeten zien door te komen. Deze groep loopt ernstig risico alsnog besmet te raken en in 
het ziekenhuis te belanden, of erger. De huisartsen gaan daarom nu de boosterprik aan huis 
bezorgen. 

Woensdag liet RIVM-directeur Jaap Van Dissel in de Tweede Kamer weten dat veel 
ziekenhuisopnames te voorkomen waren geweest, als Nederland net als de omringende 
landen veel eerder was begonnen met de boosterprikken. De Amsterdamse huisarts Meijman 
vat in Het Parool samen: ‘Opgeteld gaat het in Nederland om ongeveer honderdduizend vaak 
zeer kwetsbare mensen die, na een besmetting, een hoger risico lopen om in het ziekenhuis 
terecht te komen. Daar moet je niet mee treuzelen.’ Bron: Joop, 1 december 2021.  

Politiek worstelt met dilemma: coronadebatten over ditjes en datjes 
ontnemen zicht op lange termijn 

De Tweede Kamer steunt de avondlockdown, maar is het ‘jojobeleid’ van het kabinet zat. Het 
punt is wel: niemand heeft een glasheldere visie voor de lange termijn, ook de Kamer niet. 

Wie gisteravond luisterde naar het coronadebat, zou denken dat het kabinet wel kan 
inpakken. De boostercampagne is ‘veel te traag’ op gang getrokken, het kabinet heeft zich 
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‘weer eens laten verrassen’ door het oprukkende virus. En dat na een zomer van vrijheden nu 
weer maatregelen moeten worden genomen, is ‘jojobeleid’, dat de Tweede Kamer de keel 
uithangt.  

Slotsom na alweer het 37ste coronadebat was tegelijk: de parlementariërs stemden andermaal 
toch in met de koers. Het kabinet wist voldoende steun te vergaren voor de avondlockdown 
die afgelopen weekend inging. De eerste afvlakking in het aantal besmettingen beschouwt het 
kabinet als signaal van de goede koers, al moeten de cijfers nog harder dalen.  

Wel probeerden partijen nog vergeefs amateursport na 17.00 uur uit te zonderen van de 
avondlockdown, al was het maar voor kinderen. Ook een plan om de kerstvakantie een week 
eerder te laten beginnen - om de besmettingen op scholen te temperen - kreeg geen applaus. 

Alle coronadictaten blijven overeind tot en met 14 december. Luxe om te winkelen in het 
lockdownpakket is er niet, herhaalde Rutte: ‘We zitten in een ernstige crisis. Voor alles wat je 
nu schrapt, moet je ook dekking aandragen. Dan moet je elders extra maatregelen nemen. 
Anders zakken we echt onder het OMT-advies.’  

De Tweede Kamer moest zich daarbij neerleggen. Voor de zoveelste keer tijdens de 
coronacrisis. Wel bleven partijen met een onbestemd gevoel achter. Zoals heel Nederland 
snakken partijen naar ‘voorspelbaarheid’ van het beleid, naar perspectief voor een jarenlang 
leven met het coronavirus nu de vaccins geen wondermiddel blijken tegen lockdownvrije 
winters.  

De breed gedragen mare is: het kabinet moet een langetermijnvisie neerleggen. ‘We zijn twee 
jaar verder straks, maar serieuze programma’s voor de toekomst zijn er niet’, aldus PvdA-
Kamerlid Attje Kuiken. ‘Er zijn nieuwe structuren nodig. Wanneer komen die voorstellen?’ Zo 
vroeg Maarten Hijink (SP) om een plan omdat ‘we nog jaren heel veel zorg en heel veel 
zorgverleners nodig hebben.’‘Dit virus gaat niet weg en ik vraag dus: waar is het plan?’ 

Maar welk plan? Daarover lopen de lezingen al snel uiteen. Zorg voor structureel verbeterde 
gezondheid onder Nederlanders, opperen partijen als Denk, Partij voor de Dieren, GroenLinks 
en JA21. Hoog de ic-capaciteit op, zeker tijdens ‘coronaseizoenen’, zeggen onder meer de SP, 
Denk en GroenLinks. ‘Haal mensen die zijn vertrokken uit de zorg terug’, probeerde Lisa 
Westerveld (GroenLinks). Vervang alsnog de door nekklachten vertrokken minister Tamara 
van Ark (VVD), zei Pieter Omtzigt. ‘We zitten in een gezondheidscrisis zonder een minister die 
over de ziekenhuizen gaat.’ 

Richt centrale covidhospitalen, of coronavleugels in ziekenhuizen in, probeerden partijen nog. 

Maar op één lijn over hoe-het-nu-verder-moet, lijkt de Kamer ook niet te komen. Sterker, een 
debat dat begin november al zou plaatsvinden over het ‘langere termijn coronabeleid’, werd 
‘tot nader order uitgesteld.’Ook in de agenda van Kamerleden gaat de acute coronasituatie 
kennelijk voor. 

Minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid, CDA) stelde wel een visie in het vooruitzicht. Hij 
wil over twee weken met een ‘doorkijkje’ komen, een plan voor in elk geval de eerste drie 
maanden van het komend jaar.  

Over één aspect van de middellange termijn, vermeed de Tweede Kamer gisteren zelf juist 
discussie: die over 2G. Momenteel sluimert dat vraagstuk op de achtergrond. De Tweede 
Kamer is nog bezig het wetsvoorstel hierover te bestuderen, waardoor alleen gevaccineerden 
en genezen mensen toegang zouden kunnen krijgen in bijvoorbeeld het nachtleven, bij 
concerten en horeca.  

Ook wordt nog gesleuteld aan de wet die de coronapas (3G) mogelijk maakt voor werk en 
onderwijs. Maar die voorstellen liggen stuk voor stuk moeilijk, bijvoorbeeld bij coalitiepartij 
ChristenUnie omdat de achterban hierover verdeeld is. Ook CDA en PvdA, nodig voor een 
meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer, zijn er nog niet helemaal over uit.  
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Voorstander Jan Paternotte (D66) constateerde dan ook: ‘Durven wij hier keuzes te maken? 
Ik wil niet dat Nederland de langste lockdown van Europa kan noteren. En ja, dan komt het 
gesprek over 2G om de hoek kijken.’ 

Daarop bleef het echter stil. Bron: AD, 2 december 2021.  

De Verenigde Staten meldden zojuist hun tweede besmetting met de 
Omikron-variant  

De Verenigde Staten meldden zojuist hun tweede besmetting met de Omikron-variant van het 
coronavirus. Het gaat om een inwoner van de staat Minnesota, aldus het CDC, de 
Amerikaanse versie van het RIVM. De eerste besmetting werd gisteren gemeld in Californië. 

President Joe Biden reageerde dat hij denkt dat de nieuwe variant 'geen reden voor paniek' is, 
en dat het waarschijnlijk niet voor nieuwe lockdowns gaat zorgen. ‘We gaan deze variant 
bevechten met wetenschap en snelheid, niet met chaos en verwarring’, aldus de Amerikaanse 
president. 

De Amerikaanse overheid wil deze winter extra campagne voeren dat alle Amerikaanse 
volwassenen een boostervaccinatie halen. 40 miljoen Amerikanen hebben de extra coronaprik 
al ontvangen, maar nog eens 100 miljoen zouden de booster nog moeten nemen, aldus Biden. 
Bron: AD, 2 december 2021. 
 
Omikron-variant geeft drie keer hoger risico op besmetting dan de al zeer 
besmettelijke Delta-variant 

De Omikron-variant van het coronavirus geeft een drie keer hoger risico op besmetting dan 
de al zeer besmettelijke Delta-variant, melden Zuid-Afrikaanse gezondheidsinstellingen. Zij 
zeggen bewijs te hebben dat de Omikron-variant mensen die eerder zijn besmet en immuun 
zouden moeten zijn voor Covid-19 opnieuw kan besmetten. Het onderzoek is nog niet 
beoordeeld door andere wetenschappers en is daarom nog niet gepubliceerd. Bron: AD, 2 
december 2021.  

Wéér gaat er een streep door de vreugdevuren op strand Scheveningen 

De vreugdevuren in Scheveningen gaan opnieuw niet door. Het is de derde keer dat de 
traditionele vuurstapels op het strand niet opgebouwd mogen worden. Net als vorig jaar gooien 
de coronamaatregelen roet in het eten. Ook de vuurwerkshow op de Hofvijver wordt om die 
reden afgeblazen. 

Het is een bittere pil voor de bouwers van de vreugdevuren. Alles leek dit jaar juist zo 
voorspoedig te lopen. De benodigde vergunningen waren aangevraagd én verleend en ook de 
coronamaatregelen werden een tijdlang versoepeld. Maar nu de afgelopen maanden het virus 
weer flink rondwaart, worden de teugels aangehaald. Ook voor evenementen. Bron: AD, 2 
december 2021.  

Boris Johnson denkt dat Britten nog niet hun kerstfeestjes af hoeven te 
zeggen 

De Britse minister president Boris Johnson denkt dat Britten 'nog niet hun kerstfeestjes af 
hoeven te zeggen.’Dat meldde hij aan de pers nadat hij zijn boostervaccinatie in ontvangst 
nam. Veel Britten maken zich zorgen om de Omikron-variant, en blazen hierom nu al hun 
kerstfestiviteiten af. 

‘Het allerbelangrijkst is dat mensen de richtlijnen die we hebben gezet volgen’, aldus Johnson. 
‘Mensen moeten niet dingen gaan afzeggen. Dat is absoluut niet nodig, dat is niet wat we 
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proberen te zeggen.’ Hij vertelt dat de Britse overheid zeker wel bezig is met extra maatregelen 
om de Omikron-variant een halt toe te roepen, ‘maar mensen moeten gewoon doorgaan met 
wat ze normaal doen. Het allerbelangrijkste wat je kan doen in deze omstandigheden is je 
boostervaccinatie te halen wanneer dit kan.’ Bron: AD, 2 december 2021.  

Kiezers kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart opnieuw 
over meerdere dagen hun stem uitbrengen 

Kiezers kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart opnieuw over meerdere dagen 
hun stem uitbrengen, in verband met de coronapandemie. Daar hebben de Eerste en Tweede 
Kamer mee ingestemd. Op 14, 15 en 16 maart kunnen mensen terecht in het stemlokaal. 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart was het ook al mogelijk vervroegd te stemmen, 
om drukte bij de stemlokalen zoveel mogelijk te voorkomen. De wet die dat mogelijk 
maakte zou op 1 januari verlopen, maar is nu verlengd tot 1 juli 2022. Een noodzakelijke 
stap, volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). 

‘Vervroegd stemmen bevordert de spreiding van kiezers, die daarmee beter in staat zijn om 
hun eigen moment te kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal’, aldus de bewindsvrouw. 
‘Door dit besluit nu te nemen biedt de regering gemeenten tijdig duidelijkheid voor de 
organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart.’ Bron: AD, 2 december 2021. 

Niet zo zonnig begin van het jaar: Vakantiebeurs Utrecht afgelast 

De oplaaiende coronacijfers treffen opnieuw verschillende beurzen en congressen in het land. 
Ook de Vakantiebeurs in Utrecht kwam met niet zo’n zonnig bericht: de Vakantiebeurs, die 
van 12 tot en met 16 januari 2022 zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, is opnieuw 
afgelast.  

De vakantiebeurs is een internationaal georiënteerde beurs met exposanten uit de hele wereld. 
Het is door de oplopende coronabesmettingen en de verschillende maatregelen in de 
deelnemende landen te onzeker of ze naar de beurs kunnen komen. Daarom heeft de 
organisatie, ondanks de te nemen maatregelen, er toch voor gekozen het jaarlijkse spektakel 
af te blazen. 

Mensen die al in het bezit zijn van een kaartje krijgen hun geld terug. De volgende editie van 
de Vakantiebeurs vindt plaats van 12 tot en met 23 januari 2023. Bron: AD, 2 december 2021. 

Finale van de Champions League bij het baanwielrennen in Tel Aviv gaat 
niet door 

De finale van de Champions League bij het baanwielrennen in Tel Aviv gaat niet door. 
Wielerbond UCI zag zich genoodzaakt een streep door het evenement van 11 december te 
zetten omdat Israël vanwege de Omikron-variant van het coronavirus geen mensen uit andere 
landen toelaat.  

Er komt geen vervangende organiserende stad. De UCI besloot donderdag dat de wedstrijd in 
Londen van dit weekeinde de laatste, en dus de finale is. Bron: AD, 2 december 2021. 

Nederlanders zijn meer gaan wandelen 

In de Nationale Wandelmonitor, een steekproef onder ruim 7500 mensen die elke vijf jaar 
verschijnt, is te zien dat Nederlanders tijdens de coronacrisis aanzienlijk meer zijn gaan 
wandelen.  
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Bijna zestig procent van de Nederlanders is sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 
meer gaan wandelen, terwijl 7 procent minder is gaan lopen. Van de mensen die meer zijn 
gaan wandelen, verwacht 84 procent dit ook te blijven doen na de coronapandemie. Bron: AD, 
2 december 2021.  

De Britse premier Boris Johnson heeft in Londen zijn boosterprik 
gekregen 

De Britse premier Boris Johnson heeft in Londen zijn boosterprik gekregen. Hij riep met een 
mondkapje op al zijn landgenoten op er ook een te halen om de verspreiding van de Omikron-
variant te vertragen. 

De 57-jarige regeringsleider werd vorig jaar met Covid in het ziekenhuis opgenomen. Hij genas, 
maar dat had ook anders kunnen lopen, zei hij. Boris kreeg een badge met de tekst 'Ik heb 
mijn immuniteit een boost gegeven' nadat hij zijn derde prik had gekregen. ‘We hebben 18,6 
miljoen boosterprikken gezet in dit land, dus we bouwen een steeds hogere 
beschermingsmuur, ongeacht wat Omikron wel of niet kan aanrichten’, aldus Johnson. Bron: 
AD, 2 december 2021.  

Ministerie Volksgezondheid heeft testadvies aangepast 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft het testadvies aangepast. Waar je voorheen met 
corona-achtige klachten altijd een GGD-test moest laten doen, is het vanaf morgen ook goed 
om een zelftest te doen bij klachten. Als de uitslag negatief is hoef je niet thuis te blijven. Bij 
een positieve uitslag moet je alsnog voor een tweede test naar de GGD. 

Reden voor de aanpassing is dat het Outbreak Management Team onlangs concludeerde dat 
een zelftest bij milde klachten een goed alternatief is voor een professionele test bij de GGD. 
Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat mensen zelf mogen kiezen: wie met milde 
klachten liever naar de GGD gaat, staat dat vrij. 

Als de klachten aanhouden, is het advies om een dag later nog een zelftest te doen. Als de 
klachten langer aanhouden, of erger worden, moeten mensen alsnog naar de GGD. Bron: AD, 
2 december 2021. 

Apothekers willen ook een rol spelen bij het zetten van de boosterprikken 

Apothekers willen ook een rol spelen bij het zetten van de 
boosterprikken. Apothekersvereniging KNMP meldt dat zo'n twee derde van de achterban 
bereid is om extra vaccinaties tegen corona te zetten.   

Wettelijk gezien hebben apothekers geen bevoegdheid om prikken te zetten, maar er wordt nu 
gekeken naar of het wel kan met een arts die wil functioneren als verantwoordelijke 
achterwacht. Ook moeten apothekers wel kunnen vaccineren. ‘Maar zonder bagatelliserend 
te doen, dat is niet heel moeilijk’, aldus voorzitter Aris Prins. Bron: AD, 2 december 2021. 

KLM wil haar personeel niet verplichten te vaccineren 

Luchtvaartmaatschappij KLM wil haar personeel niet verplichten te vaccineren, maar hopen 
wel dat crewleden het doorgeven als ze niet naar bepaalde locaties kunnen vliegen vanwege 
de eventuele vaccinatieplicht die er gaat gelden, of al geldt, voor reizigers. Met de oproep hoopt 
KLM roosterproblemen te kunnen voorkomen.  

Personeel van KLM kon al bij de afdeling Health Services, een soort bedrijfsarts, doorgeven 
als om bepaalde redenen niet naar een bepaalde locatie konden reizen. Zo was bijvoorbeeld 
een onveilig klimaat voor lhbti'ers een reden om niet als crewlid aan bepaalde reizen mee te 
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kunnen werken. Niet-gevaccineerd zijn telt ook als goede reden, en een woordvoerder 
benadrukt dat de werkgever verder geen kennis krijgt van de vaccinatiestatus van hun 
werknemer. Bron: AD, 2 december 2021. 

RIVM meldt voort afgelopen etmaal 23.142 meldingen van positieve 
tests  

Het RIVM heeft afgelopen etmaal 23.142 meldingen van positieve tests ontvangen. Dit is een 
stijging ten aanzien van gisteren, maar dat is te wijten aan een eerdere storing bij de GGD's. 
Een aantal tests die gisteren niet konden worden meegeteld, zijn vandaag meegenomen in de 
cijfers. Hoeveel tests vandaag gemeld zijn zonder de extra meldingen van gisteren mee te 
nemen, weet het RIVM niet. 

Het gemiddelde blijft redelijk stabiel. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 150.800 meldingen van positieve tests. Het komt neer op 
gemiddeld 21.543 nieuwe gevallen per dag. 

Het aantal sterfgevallen steeg met 65. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil 
niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bron: AD, 2 december 2021. 

In heel Europa neemt het aantal coronagevallen toe 

In heel Europa neemt het aantal coronagevallen toe. Vrijwel het hele continent kleurt rood of 
donkerrood, de twee hoogste waarschuwingsniveaus op de kaart die de Europese 
gezondheidsdienst ECDC elke week maakt. 

Nederland staat voor de derde week op rij helemaal op donkerrood. Limburg is opnieuw de 
grootste brandhaard. Daar zijn in de afgelopen twee weken, de periode waar het ECDC naar 
kijkt, 29.299 inwoners positief getest. Dat komt neer op 2616 positieve tests op elke 100.000 
inwoners. Anders gezegd: op elke 38 Limburgers is er één momenteel besmet. Bron: AD, 2 
december 2021. 

Als de overheid coronazelftesten gratis en laagdrempelig zou verstrekken 
dan zou dat bijdragen aan hogere testbereidheid  

Als de overheid coronazelftesten gratis en laagdrempelig zou verstrekken, dan zou dat 
kunnen bijdragen aan een hogere testbereidheid. Tot die conclusie komt het RIVM na eigen 
onderzoek. Daarmee zou het kosteloos verspreiden van de testen ‘kunnen bijdragen aan het 
eerder opsporen van het virus en eventueel ook aan het beperken van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen’. 

Het instituut peilde bij ruim 3200 mensen hoe ze omgaan met het testadvies. Als mensen 
zelftesten in huis hebben, verwachten ze zichzelf een stuk vaker op de eerste dag waarop ze 
klachten hebben te testen dan wanneer ze geen testen voorhanden hebben.  

Zelftesten gelden wel als minder betrouwbaar dan PCR-testen, maar als ze meer worden 
gebruikt, kan alsnog de kans dat besmettingen tijdig worden ontdekt toenemen, redeneert het 
RIVM. Om die reden verandert ook deze vrijdag het testadvies. Wie milde klachten heeft die 
kunnen duiden op corona, zoals snotteren en keelpijn, kan volgens het officiële advies 
voortaan kiezen tussen een zelftest of een test bij de GGD. Bron: AD, 2 december 2021. 

Zestien Duitse deelstaten zijn het eens over nieuwe coronamaatregelen 

De leiders van de zestien Duitse deelstaten, bondskanselier Angela Merkel en haar beoogde 
opvolger Olaf Scholz zijn het eens geworden over nieuwe coronamaatregelen. De meest 
ingrijpende regels zijn gericht op mensen die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus. Ook moet 
er vanaf februari 2022 een vaccinatieplicht komen. De regel geldt voor horeca, theaters, 
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bioscopen en niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels. Supermarkten blijven wel voor 
iedereen open.  

‘De vierde golf moet snel gebroken worden’, zei Merkel tijdens het aankondigen van de regels. 
De regering hoopt dat het aantal besmettingen snel terugloopt. Bron: AD, 2 december 2021. 

Huisartsen gaan geen rol spelen bij boostercampagne 

Huisartsen gaan 'geen grootschalige rol' spelen bij de boostercampagne, laat de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV) weten. Coronaminister Hugo de Jonge meldde woensdag dat het 
grootste deel van de 60-plussers dit jaar een boosterprik tegen het coronavirus kan krijgen. 
Volgens de GGD is aan de LHV gevraagd om mee te helpen bij het zogenoemde boosteroffensief 
dat het kabinet aankondigde, om de traag verlopende campagne te versnellen.  

Ook deed een actiegroep van huisartsen woensdag onder de noemer 'Het roer moet om' een 
oproep om boostervaccins bij niet-mobiele ouderen door huisartsen te laten zetten. Maar 
huisartsen gaan geen vaste rol vervullen in de campagne ‘en dat willen we graag zo houden’, 
aldus een woordvoerder van de LHV.  

De vereniging heeft huisartsen wel gevraagd om GGD'en te helpen bij de campagne, waar dat 
kan. Volgens de woordvoerder zijn er 'heel lokaal' huisartsen beschikbaar. ‘In sommige 
gebieden kan dat, maar op andere locaties hebben huisartsen moeite om de eigen praktijk 
open te houden, dus dan gaat het niet.’ Of huisartsen tijd hebben om te helpen kan zelfs 
binnen regio's verschillen. Hoeveel huisartsen zich al hebben aangeboden bij een GGD is niet 
duidelijk.  

Huisartsassistenten kunnen helpen bij het prikken, huisartsen zelf kunnen vooral helpen bij 
het toezien op het prikken. Voor die laatste rol vraagt de LHV ook gepensioneerde huisartsen 
zich te melden. Hoeveel van hen kunnen helpen, is nog niet te zeggen. Verder vervullen 
huisartsen alleen een rol in het aanleveren van gegevens bij het RIVM, bijvoorbeeld over welke 
mensen het syndroom van Down hebben en dus voorrang hebben in de boostercampagne.  

Het is op het moment erg druk in huisartsenpraktijken. Eerder stelde de LHV al dat 
momenteel alleen nog de hoogstnoodzakelijke zorg mogelijk is. De druk op onder meer 
huisartsenzorg neemt toe door de toenemende vraag naar zorg aan huis in combinatie met 
een hoog ziekteverzuim. Sommige praktijken kunnen alleen 'met heel veel kunst- en vliegwerk' 
open worden gehouden, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 2 december 2021.  

Werken de vaccins ook tegen Omikron? In Nijmegen zoeken ze dat uit, 
maar het ergste wordt gevreesd 

Onderzoek dat in Nijmegen wordt gedaan moet uit gaan wijzen of de nieuwe coronavariant 
Omikron relatief vaker voorkomt onder gevaccineerden. Als dat het geval is, zijn vaccins 
waarschijnlijk minder werkzaam op deze variant. Beschermen de vaccins wèl, ook dan wordt 
het ergste gevreesd.  

Arts-microbioloog Bert Mulder van het CZW denkt dat het een kwestie van dagen is eer hij in 
de coronatesten die hij onderzoekt de nieuwe variant aan gaat treffen. Dat Omikron al volop 
in Nederland is, daar is hij van overtuigd. ‘Het is echt niet zo dat de eerste dertien gevallen 
toevallig samen in een vliegtuig uit Zuid-Afrika zaten.’  

Volgens hem staat eigenlijk wel vast dat die variant besmettelijker is dan Delta. ‘De vraag is 
vooral hoe snel Omikron de meest dominante variant wordt. Als je deze variant er bovenop 
krijgt terwijl je al ziet dat de bezetting van de ziekenhuizen met coronapatiënten na de eerste 
golf nu al groter is dan ie ooit geweest is, ben ik zeer verontrust.’   
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Arts-microbioloog Bert Mulder zoekt naar de Omikron-variant. © Paul Rapp   

Mulder was in juni de eerste die aan de bel trok over de veel besmettelijke Delta-variant, die 
toen in opmars was. Hij uitte al vroeg zijn zorgen hierover, omdat hij met een soort snelle 
PCR-test weken eerder dan het RIVM zag dat de variant terrein aan het winnen was. Inmiddels 
zijn veel meer laboratoria met snelle testmethodes in de weer om de ontwikkeling van Omikron 
in de gaten te houden. ‘Ik maak me er echt zorgen over.’  

Die zorgen zijn terecht, stelt Marino van Zelst, modelleur infectieziekten in Wageningen. Nu 
al koersen de ziekenhuizen volgens hem af op code zwart. Het RIVM maakte dinsdag bekend 
dat het aantal nieuwe besmettingen dat dagelijks wordt gevonden op een soort plateau zit van 
zo’n 20.000. Van Zelst gelooft daar weinig van, omdat de GGD niet meer kan testen dan het 
nu doet. Hij denkt dat het aantal besmettingen misschien wel is doorgestegen tot 40.000 tot 
wel 80.000 per dag 

Daar komt Omikron dan nog eens bovenop. Zelfs als die bijvoorbeeld maar 20 procent 
besmettelijker is dan Delta - de vrees is dat dat een lage schatting is - en maar half zo 
ziekmakend, dan nog levert dat volgens zijn berekeningen binnen een maand twee keer zoveel 
doden per dag op. 

‘Ik schat dat Omikron nu misschien nog niet 1 procent van de besmettingen veroorzaakt’, 
stelt Mulder. ‘Maar toch zie je nu het aantal ziekenhuisopnames enorm oplopen.’ Waren er 
tot 28 november in het CWZ 94 coronapatiënten opgenomen, in de laatste drie dagen van 
november kwamen er daar 38 bij. ‘En je ziet dat het percentage gevaccineerden dat wordt 
opgenomen ook oploopt, naar bijna 68 procent nu. Het is nog steeds zo dat ongevaccineerden 
veel meer risico lopen en veel vaker opgenomen worden, maar je ziet dus ook echt een 
afnemende vaccin-effectiviteit.’ 

En de grote vraag is nu: beschermen de vaccins ook tegen Omikron. ‘Wat wij onderzoeken is 
of bepaalde varianten meer voorkomen bij gevaccineerden dan bij ongevaccineerden. Want 
dat zou een aanwijzing zijn dat vaccins minder goed werken tegen die varianten.’ 

De wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt te verwachten dat de huidige vaccins ook 
bescherming bieden tegen de nieuwe variant, maar dat dat niet vast staat. Een topman van 
Moderna, naast Pfizer de tweede producent die boosterprikken in Nederland levert, heeft 
echter deze week al aangegeven te verwachten dat de huidige coronavaccins minder goed 
werken tegen Omikron dan tegen eerdere varianten van het coronavirus. Pfizer en Moderna 
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zeggen de vaccins wel snel aan te kunnen passen, maar het opstarten van de wereldwijde 
productie van die aangepaste vaccin gaat al snel maanden duren. Bron: AD, 2 december 2021. 

Bijna 823.000 Duitsers kregen boostervaccinatie 

Waar de boostervaccinaties in Nederland nog op gang moeten komen, gaat Duitsland snel 
door met de extra inentingen. In de afgelopen dag hebben bijna 823.000 Duitsers zo'n 
oppepprik gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds het Robert Koch Institut, het Duitse 
RIVM, begon met het delen van de vaccinatiecijfers. 

In totaal hebben nu bijna 11,3 miljoen Duitsers een boosterprik gekregen. Dat is 13,5 
procent van de bevolking. Op woensdag ging Duitsland door de grens van 10 miljoen mensen. 

Ook andere landen hebben aanzienlijk meer mensen een boosterprik gegeven dan Nederland. 
In Oostenrijk staat de teller op ruim 2 miljoen, in België op 1,8 miljoen en in Denemarken op 
bijna 900.000. Die landen zijn eerder begonnen met de voorbereidingen en eerder begonnen 
met het prikken. 

Volgens de meest recente cijfers hebben de GGD'en in Nederland in totaal meer 
dan 80.000 boosterprikken gezet, met name bij ouderen. Daarnaast geven ziekenhuizen hun 
eigen medewerkers, huisartsen en ambulancepersoneel een oppepprik. Hoeveel mensen op 
die manier een extra vaccinatie hebben gekregen, wordt niet centraal bijgehouden, maar uit 
een rondgang van het ANP komt naar voren dat het om enkele duizenden mensen per 
ziekenhuis gaat. In dat geval zouden er meer dan 100.000 booster-inentingen zijn gezet. 
Daarmee zit Nederland iets boven Luxemburg, waar ruim 77.000 inwoners een oppepprik 
hebben gekregen. Bron: AD, 2 december 2021.  

Aantal coronapatiënten op intensive cares is vandaag opgelopen tot 605 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de ziekenhuizen is vandaag opgelopen 
tot 605, het hoogste niveau sinds 23 mei. Dat zijn er 18 meer dan woensdag, blijkt uit cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

In totaal liggen liggen er nu 2813 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 45 meer dan een dag 
eerder. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal toe met 
27 tot 2208. 

In de afgelopen 24 uur werden op de verpleegafdelingen 352 nieuwe 
coronapatiënten binnengebracht. Op de ic's werden 58 mensen opgenomen. Het LCPS ziet 
vooralsnog geen signalen dat het aantal Covidpatiënten in de ziekenhuizen snel gaat dalen. 
Bron: AD, 2 december 2021. 

Omikron-variant zal komende maanden verantwoordelijk zijn voor meer 
dan de helft van coronabesmettingen in Europa 

De Omikron-variant van het coronavirus zal in de komende maanden verantwoordelijk zijn 
voor meer dan de helft van alle coronabesmettingen in Europa. De virusversie lijkt 
zich aanzienlijk sneller te verspreiden dan de Deltavariant, die nu goed is voor vrijwel alle 
besmettingen. Dat zegt de Europese gezondheidsdienst ECDC. 

De Omikron-variant heeft meerdere veranderingen (mutaties) aan de uitsteeksels waarmee 
het coronavirus een lichaamscel vastgrijpt en binnendringt. Die aanpassingen 'maken het 
heel waarschijnlijk dat antistoffen van een doorgemaakte besmetting of van vaccinatie minder 
goed werken', meldt het ECDC. 

Volgens de Europese organisatie zijn tot nu toe 352 Omikron-besmettingen vastgesteld in 27 
landen. In de Europese Unie en de Europese Economische Zone, waarbij bijvoorbeeld ook 
Noorwegen behoort, is de variant gevonden bij zeventig mensen in dertien landen. Nederland 
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is met zestien gevallen koploper. De andere landen zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, 
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden. 
De meeste positief geteste mensen zijn onlangs in Afrika geweest. Voor zover bekend is 
niemand ernstig ziek geworden of overleden door toedoen van de variant. 

Buiten de EU en de Europese Economische Zone zijn 282 Omikron-besmettingen vastgesteld 
in veertien landen. Bron: AD, 2 december 2021.  
 
Wereldwijde opmars van Omikron-variant niet te stuiten: aantal gevallen 
stijgt naar 390 
 
De wereldwijde opmars van de Omikron-variant van het coronavirus is niet te stuiten. 
Ondanks reisverboden en extra beperkingen is de nieuwe variant inmiddels in 390 gevallen 
in zeker 31 landen officieel vastgesteld, in Zuid-Afrika zelfs al bij driekwart van de nieuwe 
besmettingen. De Europese gezondheidsdienst vreest dat straks de helft van alle besmettingen 
de nieuwe variant is.  
 
Na de ontdekking van de variant vorige maand in de dichtbevolkte Zuid-Afrikaanse provincie 
Gauteng sloeg de paniek toe. Verschillende landen stelden verboden in voor vluchten uit 
landen in zuidelijk Afrika (Zuid-Afrika, Lesotho, Eswatini, Botswana, Malawi, Namibië en 
Zimbabwe) of inreisverboden voor inwoners uit die landen. 
 
Dat heeft de verspreiding van Omikron niet kunnen voorkomen. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde woensdag dat de variant in 24 landen was 
vastgesteld. Kort daarna werd ook het eerste geval in de Verenigde Staten gemeld, bij een 
reiziger die uit Zuid-Afrika kwam. 
 
Vandaag voegden India, Finland en Griekenland zich toe aan dat rijtje. Inmiddels is gebleken 
dat de variant ook vanuit andere Afrikaanse landen in Europa is gekomen. Frankrijk bevestigt 
vanochtend dat de nieuwe variant is vastgesteld bij een reiziger uit Nigeria, in West-Afrika. 
Het ECDC meldt dat inmiddels in 31 landen wereldwijd de Omikron-variant is gespot. Een 
aantal besmettingen in België, Groot Brittannië en Duitsland zijn niet meer te herleiden naar 
Afrika.  
 
Zojuist maakte de Europese organisatie ECDC bekend dat nog eens 20 mensen in Europese 
landen de Omikron-variant van het coronavirus onder de leden hebben. Daarnaast zijn er een 
paar verdachte maar nog niet bevestigde gevallen, dus het cijfer kan nog oplopen.  
 
Wereldwijd loopt het aantal Omikron-besmettingen op naar 390, waaronder 80 in landen van 
de Europese Unie en Europese Economische Zone. Nederland is daarin met zestien gevallen 
koploper. Voor zover bekend is niemand ernstig ziek geworden of overleden door toedoen van 
de variant. 
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Het hotel bij Schiphol waar sinds afgelopen weekend reizigers die terugkeerden uit Zuid-Afrika 
verplicht in quarantaine zitten. © ANP   

ECDC verwacht dat de Omikron-variant van het coronavirus in de komende maanden 
verantwoordelijk zal zijn voor meer dan de helft van alle coronabesmettingen in Europa. Deze 
virusvariant lijkt zich aanzienlijk sneller te verspreiden dan de deltavariant, die nu goed is 
voor vrijwel alle besmettingen.  

Het maakt duidelijk dat Omikron zich makkelijk en snel over de grenzen en binnen landen 
verspreidt. Zo nam in Israël een patiënt de variant mee vanuit Malawi en reisde die daarmee 
nog met het openbaar vervoer rond. Ook een met Omikron besmette persoon in Italië reisde 
dagen door het land voordat die positief testte. 

De Noorse hoofdstad Oslo is geconfronteerd met een Omikron-uitbraak tijdens een feestje in 
een restaurant. Bij zeker vijf positief geteste feestgangers werd de nieuwe variant ontdekt.    

Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat het een ‘race tegen de 
klok’ is om de opmars van de Omikron-variant te beperken. ‘Bereid je voor op het ergste en 
hoop op het beste’, zei ze gisteren. 

De Australische epidemioloog Paul Kelly roept op tot kalmte. Volgens hem zijn er geen 
aanwijzingen dat Omikron dodelijker is dan andere varianten. ‘Van meer dan 300 gevallen die 
nu in veel landen zijn gediagnosticeerd, waren de klachten erg mild of hadden patiënten 
helemaal geen symptomen’, zei Kelly vanochtend.  

Hij zegt dat er ook geen aanwijzingen zijn dat de vaccins onvoldoende werken tegen deze 
variant. ‘In veel van de gevallen waren reizigers al dubbel gevaccineerd. Maar ze hebben geen 
ernstige ziekte gehad. We moeten dus afwachten en meer informatie verzamelen.’  

De Omikron-variant is in Zuid-Afrika zelf aan een ‘verontrustende’ opmars bezig. De variant 
is inmiddels vastgesteld bij driekwart van de besmettingen vorige maand. Alleen al in de 
provincie Gauteng, waar ook Johannesburg ligt, gaat het om 90 procent van de 1100 nieuwe 
besmettingen. Daarmee is Omikron hard op weg de eerder gevreesde Deltavariant te 
verdringen. 

 
Reizigers kunnen zich laten testen op het vliegveld van New Jersey. © Getty Images  

Michelle Groome van het instituut NICD, het Zuid-Afrikaanse RIVM, spreekt in de Britse 
krant The Guardian van een ‘exponentiële stijging’ van besmettingen in de laatste twee weken. 
Waar eerder gemiddeld 300 nieuwe besmettingen per dag werden geregistreerd, zijn dat er nu 
3500. Woensdag waren er 8561 nieuwe gevallen, bijna zeven keer zoveel als een week eerder. 
‘De mate van toename is zorgwekkend’, zegt Groome. 

De WHO verwacht binnen enkele dagen te kunnen zeggen hoe besmettelijk de Omikron-
variant is. Daarnaast hopen farmaceuten binnen twee weken duidelijk te hebben in hoeverre 
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de huidige vaccins bescherming bieden tegen de nieuwe variant. ’Er zijn geen aanwijzingen 
dat de vaccins niet zullen werken, zelfs als de werkzaamheid afneemt’, zei WHO-topvrouw 
Maria van Kerkhoven gisteren. ‘Het is nog steeds beter om een vaccin te krijgen, omdat het 
levens redt.’ 

Het NICD zegt op basis van gegevens in Zuid-Afrika dat de bestaande vaccins in ieder geval 
voorkomen dat een patiënt met de nieuwe variant ernstig ziek wordt of overlijdt. Wel ziet het 
gezondheidsinstituut dat mensen nu vaker voor een tweede keer besmet worden, dan bij 
andere varianten. ‘Een infectie beschermde tegen de deltavariant, maar bij de Omikron-
variant lijkt dat niet het geval’, aldus onderzoeker Anne Von Gottberg. 

Een team van de Afrikaanse afdeling van de WHO gaat naar Zuid-Afrika om daar te helpen 
bij het bron- en contactonderzoek in de getroffen regio Gauteng en om de ontwikkelingen rond 
de variant in de gaten te houden. Bron: AD, 2 december 2021.  

Gezondheidsraad heeft al in september geadviseerd om 
de boostercampagne voor te bereiden 

De Gezondheidsraad heeft al in september geadviseerd om de boostercampagne voor te 
bereiden. Dat zegt een woordvoerder in reactie op kritiek van coronaminister Hugo de Jonge, 
die woensdag in de Tweede Kamer naar de raad verwees voor de vraag waarom het toedienen 
van boosterprikken zo traag gaat. De raad blijft erbij dat er in september nog geen medisch-
wetenschappelijke aanleiding was om te beginnen met boosters. 

‘Wij hebben wel op 14 september al geadviseerd: zorg dat je er klaar voor bent, zodra wij 
positief adviseren over het starten van een boosterprikcampagne’, aldus de woordvoerder van 
de Gezondheidsraad. Dat advies om onder meer ouderen een extra prik te geven kwam op 2 
november, maar sindsdien komt het vaccineren nog maar traag op gang. Een plan voor het 
versnellen van de campagne heeft De Jonge voor komende vrijdag in het vooruitzicht gesteld. 

Kamerleden stelden woensdag vragen over de trage start van de campagne. De Jonge zei de 
vragen terecht te vinden, maar wilde zelf nog geen conclusies trekken. ‘Ik denk dat het goed 
is om die vraag bij het RIVM en de Gezondheidsraad te leggen’, zei hij.  

Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen nog maar heel weinig 
boostervaccinaties toegediend. Bron: AD, 2 december 2021. 

Kapster uit Appingedam heeft 'het c-woord' in de ban gedaan in haar 
kapsalon 

Een kapster uit het Groningse Appingedam heeft 'het c-woord' in de ban gedaan in haar 
kapsalon, en ook over lockdowns en andere maatregelen mag je het binnen de deuren niet 
meer hebben.  

‘Discussies, daar moet je niet aan beginnen in kapsalons’, vertelt kapster Christa Jansen aan 
RTV Noord. ‘Wij knippen per persoon zestien klanten per dag. Als je alleen nog maar over die 
onderwerpen kunt praten, is het iets minder gezellig.’ Dat is minder makkelijk dan je zou 
denken, vertelt Jansen. ‘Voor ons is het ook lastig te vermijden. We zitten hier al twee jaar in, 
dus als je het over vorig jaar hebt, gaat het er ook al over.’ 

De kapster overweegt een pot op de toonbank te zetten waar klanten een fooi in moeten doen 
als ze toch over de onderwerpen beginnen, waarvan de opbrengsten naar het goede doel 
zouden kunnen gaan. Voor nu hangt er alleen een briefje op de deur, en spreken ze de klanten 
er gewoon op aan. Bron: AD, 2 december 2021. 
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Kapster Christa heeft een briefje op de deur geplakt© RTV Noord  
 
‘Discussies, daar moet je niet aan beginnen in kapsalons.’ Daarom heeft kapster Christa 
Jansen uit Appingedam een briefje op haar deur geplakt met de tekst: ‘Vandaag hebben wij 
het niet over corona of lockdowns.’ 
 
‘Wij knippen per persoon zestien klanten per dag. Als je alleen nog maar over die onderwerpen 
kunt praten, is het iets minder gezellig’, vindt Jansen.  
 
Ze verbant niet alleen het c-woord uit haar zaak. ‘Het gaat ook om alle maatregelen, alles was 
met corona en lockdowns te maken heeft.’ 
 
Wij praten hier de hele dag over en zij zitten maar twintig minuten in de stoel, aldus Christa 
Jansen – kapster. 
 
Dat is trouwens nog niet zo makkelijk als het lijkt. Jansen: ‘Voor ons is het ook lastig te 
vermijden. We zitten hier al twee jaar in, dus als je het over vorig jaar hebt, gaat het er ook al 
over.’ 
 
Wat als iemand zich verspreekt? ‘Dan zeggen we gewoon: we hebben een papiertje op de deur 
geplakt. We hebben het er al zo vaak over, dat doen we gewoon niet meer. Iedereen snapt dat 
wel. Wij praten hier de hele dag over en zij zitten maar twintig minuten in de stoel.’  
 
Mogelijk levert het besluit van de kapsters ook nog iets op voor het goede doel. Want wat als 
ze een pot op de toonbank zetten, waar bij iedere overtreding een euro in wordt gestopt voor 
het goede doel? ‘Ja, daar kunnen we misschien wel wat mee’, besluit Jansen. Bron: RTV 
Noord, 2 december 2021.  

Op de ic moet ook De Jonge constateren: We zijn weer waar we niet 
wilden zijn 

Hoeveel rek is er nog bij de ziekenhuizen? Minister Hugo De Jonge nam vandaag zelf 
poolshoogte in het ETZ in Tilburg, waar code zwart als reëel scenario geldt. ‘Je bent weer waar 
je niet wilt zijn. Dat is het meest pijnlijke.’ 
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De verpleegkundigen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg weten het soms ook 
niet meer. Van elke acht patiënten op de intensive care zijn er zeven niet gevaccineerd, is hun 
inschatting. Vaak zijn de patiënten, net als hun familie, totaal niet op de hoogte van corona 
en de soms ernstige gevolgen. Ze horen de gekste verhalen.  

Mevrouw, legt u opa toch alstublieft niet op zijn buik, zegt de familie dan. Hij slaapt thuis ook 
op zijn rug, dat vindt hij veel fijner. Een ander familielid vroeg of ze zich hier in het ziekenhuis 
wel bewust zijn van de helende werking van Chinese tomatensoep. Dat had haar immers ook 
van corona afgeholpen. Bron: AD, 2 december 2021.  

Dit zegt Van Dissel over boostercampagne en bescherming van ouderen 

De beschermingsmuur die de coronavaccins hebben opgebouwd, wordt bij ouderen iets 
minder sterk. Bij 70-plussers beschermen de beschikbare vaccins nog voor 84 procent tegen 
ziekenhuisopname en voor 93 procent tegen opname op een intensive care. Dat heeft Jaap 
van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gezegd tegen de 
Tweede Kamer. 

Bij zijn vorige briefing, half november, boden de vaccins bij ouderen 87 procent bescherming 
tegen ziekenhuisopnames. Begin november was het 89 procent. 

Ook bij mensen die jonger dan 70 zijn, zwakt de bescherming iets af. Bij hen zijn de vaccins 
voor 94 procent effectief tegen ziekenhuisopnames, terwijl dit eerder zo’n 97 procent was. 

Om de afweer te versterken is Nederland onlangs, als laatste land in de regio, begonnen met 
het geven van boosterprikken. Voorlopig zijn zorgmedewerkers, mensen van 80 jaar en ouder, 
bewoners van zorginstellingen en mensen met het downsyndroom eerst aan de beurt. Over 
een tijdje krijgen mensen van 60 tot en met 79 jaar een uitnodiging, en in de loop van volgend 
jaar de rest van de bevolking. 

Het RIVM denkt dat er minder mensen in het ziekenhuis opgenomen waren als ze eerder een 
boosterprik tegen het coronavirus hadden gekregen. Hoeveel opnames het had gescheeld en 
of het beter was geweest om eerder te beginnen met extra prikken, kan het instituut niet 
zeggen. ‘Dat weten we niet’, zei van Dissel. 

Uit Israëlisch onderzoek naar het Pfizer-vaccin bleek dat het risico op een ernstig ziekteverloop 
na een booster ongeveer negentig procent lager was dan bij mensen die maar twee prikken 
hadden gekregen. Van Dissel zei dat onderzoek te kennen, maar wees erop dat de mensen die 
meededen aan het onderzoek vrij kort in de gaten gehouden waren. Hij zou dat „graag veel 
langer zien.’ 

Volgens Van Dissel zijn er ook redenen om niet te snel te beginnen met boosters. Zo is een 
derde prik het effectiefst als mensen hun tweede prik een half jaar eerder hebben gekregen. 
‘Als je ze te snel zet, dan is de toegevoegde waarde daar minder van.’ Bovendien zou door iets 
langer te wachten het vaccin mogelijk geüpdatet kunnen worden om beter te beschermen 
tegen nieuwe varianten. Gezien de ‘geweldige toename’ van het aantal coronagevallen in 
Nederland vindt hij het desondanks inmiddels verstandig om te beginnen met de 
boosterprikken. 

Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei in de Kamer dat 
boosters ziekenhuisopnames kunnen voorkomen. Zelfs als de extra bescherming van een 
boostershot minder is dan uit het Israëlische onderzoek bleek, zou daarmee de druk op de 
zorg veel minder kunnen zijn. 

Fleur Agema noemde die conclusie ‘heel erg jammer.’ Dat betekent volgens haar dat van de 
1500 gevaccineerden die nu opgenomen zijn ‘er een heleboel niet in het ziekenhuis hadden 
hoeven liggen.’ Bron: De Telegraaf, 2 december 2021. 
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Vraag naar ivermectine toegenomen 

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar ivermectine toegenomen. Dit middel 
tegen parasieten zou corona bestrijden én zelfs kunnen voorkomen. Klopt dat? Nee. Bron: 
Ministerie van VWS, 1 december 2021. 

Volgens verschillende mediaberichten zou ivermectine tegen het coronavirus kunnen helpen. 
Tot nu toe is er onvoldoende bewijs voor dat ivermectine de klachten van corona minder 
maakt. Ook is er niet genoeg bewijs voor dat het zorgt voor minder ziekenhuisopnamen of 
kans op het overlijden door corona. Daarom schrijven huisartsen het niet meer voor aan 
patiënten met corona. Er wordt verder onderzoek gedaan naar medicijnen tegen corona. 
Bron: Apotheek.nl,  3 oktober 2016. 

EMA raadt gebruik ivermectine bij COVID-19 buiten klinische studies af 

Het Europees medicijnagentschap EMA raadt het gebruik van ivermectine bij de behandeling 
van COVID-19 buiten zorgvuldig opgezette klinische studies af. Deze conclusie trekt het 
agentschap op basis van beschikbare, recente wetenschappelijke data die het gebruik van dit 
middel niet ondersteunen. Aanleiding voor het advies waren recente publicaties en berichten 
in de media over het gebruik van ivermectine bij COVID-19. 

Laboratoriumstudies lieten zien dat ivermectine het vermenigvuldigen van het SARS-Cov-2 
virus kan blokkeren, maar pas bij veel hogere concentraties dan de momenteel bij mensen 
toegestane dosering voor parasitaire infecties. Klinisch onderzoek liet wisselende resultaten 
zien. Sommige studies toonden geen voordelen aan en anderen wezen op een mogelijk 
voordeel. De meeste studies kenden echter beperkingen zoals bijvoorbeeld dat de ernst van 
ziekte van de deelnemers niet goed gerapporteerd was, dat er wisselende doseringsschema’s 
werden gebruikt of dat er andere medicatie tegelijkertijd werd gebruikt. 

Hoewel ivermectine bij de goedgekeurde doseringen voor andere indicaties meestal goed 
verdragen wordt, kunnen de bijwerkingen toenemen bij de veel hogere doseringen die op grond 
van laboratorium nodig zouden zijn om het effect op het coronavirus goed te onderzoeken. 
Toxiciteit bij een hogere dosering dan is goedgekeurd, is niet uit te sluiten. Het EMA raadt 
daarom niet aan om ivermectine in te zetten tegen COVID-19 buiten zorgvuldig opgezette 
klinische studies. Meer goed opgezette gerandomiseerde studies zijn nodig om conclusies te 
trekken over in hoeverre ivermectine effectief en veilig kan zijn in de preventie en behandeling 
van COVID-19. 

Ivermectine tabletten zijn in de EU toegestaan als behandeling tegen bepaalde parasitaire 
infecties. Ivermectine-crème mag worden gebruikt voor het behandelen van 
huidaandoeningen zoals rosacea. Daarnaast is zowel inwendig als uitwendig gebruik van 
ivermectine als diergeneesmiddel toegestaan voor het behandelen van parasieten. Ivermectine 
is niet goedgekeurd voor gebruik bij COVID-19 in de EU. Het EMA heeft ook nog geen aanvraag 
voor goedkeuring van gebruik bij COVID-19 ontvangen. Bron: College ter beoordeling van 
geneesmiddelen, 22 maart 2021.  

Hoe Israël ‘oorlogje speelde’ tegen corona 

Israël oefende voor een nieuwe virusuitbraak, lang voor de Omikron-variant opdook. De 
belangrijkste les: wees altijd voorbereid op het ergste.  

Toen eind vorige week de nieuwe coronavariant Omikron in Israël de kop opstak, wist dokter 
Asher Shalmon, directeur internationale relaties op het ministerie van Gezondheid, precies 
wat hij moest doen: datgene wat hij twee weken eerder al had geoefend. 
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Shalmon en medewerkers van andere overheidsinstellingen deden op 11 november mee aan 
een zogeheten ‘war game’, waarbij de uitbraak van een nieuw en zeer besmettelijk virus werd 
gesimuleerd. De Omikron-variant was toen nog niet in zicht. Maar, zei premier Bennett 
voorafgaand aan de oefening: ‘We kunnen wachten en er het beste van hopen, maar het is 
beter om ons voor te bereiden op elk scenario.’ Dat klonk als oorlogstaal, en dat was het ook 
– Israël houdt regelmatig dit soort oefeningen, maar dan voor militaire operaties. 

In het nationale crisiscentrum in Jeruzalem zaten de premier en hoge ambtenaren bij elkaar. 
Mondkapjes op, flesjes bronwater op tafel, multomappen en notitieblokken in de aanslag. Op 
grote monitors aan de muur verscheen steeds een nieuw brokje informatie. Op de achtergrond 
werkten vanachter hun eigen bureaus honderden medewerkers mee aan analyses en 
oplossingen. Het ministerie van Gezondheid speelde logischerwijs de hoofdrol, maar er waren 
ook mensen van het leger en de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs. 

Het was voor Shalmon en zijn collega’s een ‘intense en intensieve dag’, vertelt hij telefonisch. 
‘Je moet antwoorden geven aan de premier op steeds weer nieuwe dilemma’s, soms binnen 
enkele minuten.’ 

Er werden drie scenario’s nagebootst. In het eerste scenario begonnen berichten binnen te 
druppelen over een onbekende en potentieel gevaarlijke virusvariant. De tweede optie was dat 
dit gevaarlijke virus al breed was verspreid en de ziekenhuizen onder druk stonden. Tot slot 
was er een doemscenario waarin het virus door alle bekende vaccins heen bleek te breken en 
het iedereen, inclusief kinderen, doodziek maakte. De simulatie kreeg net als de 
virusvarianten een Griekse letter mee: er werd gestreden tegen het denkbeeldige virus Omega, 
de laatste letter van het Griekse alfabet. 

De dilemma’s waarmee spelers werden geconfronteerd, raakten niet alleen de 
gezondheidszorg, maar de hele samenleving. Moet het vliegveld dicht als niemand nog weet 
hoe gevaarlijk het virus is – en voor wie dan precies? Overleven bedrijven een zoveelste 
sluiting? Welke prioriteiten stellen de ziekenhuizen? En hoe regel je dat allemaal juridisch? 
„Het was niet een kwestie van goede of foute beslissingen’, zegt Shalmon, ‘maar je werd meteen 
geconfronteerd met welke gevolgen een beslissing had. Als wij iets voorstelden vanuit medisch 
oogpunt, hingen de economische types daar meteen een prijskaartje aan.’ 

Nu er echt een nieuwe variant is, helpt de gezamenlijke ervaring om de beslissingsprocessen 
binnen en tussen de verschillende ministeries soepeler te laten verlopen. ‘Niet alleen komen 
veel vragen uit de war game letterlijk terug in de huidige situatie, dingen gaan ook meer vanzelf 
omdat we al vertrouwd zijn met vergelijkbare scenario’s’, zegt Shalmon. „Alle spelers kennen 
hun plaats en rol.’ 

Verbaasd is de arts niet dat hij de opgedane kennis nog dezelfde maand in de praktijk moest 
brengen. „Het is niet gezegd dat het hele doemscenario uitkomt, maar het was te verwachten 
dat er een nieuwe variant zou opduiken’, zegt hij. ‘Wat er nu gebeurt met de Omikron-variant, 
is precies de eerste fase die we hebben geoefend.’ 

Van de oorspronkelijk in Zuid-Afrika gesignaleerde variant is nog niet bekend hoe gevaarlijk 
deze is. Toch nam Israël meteen drastische maatregelen. Zo besloot het kabinet zaterdag het 
vliegveld te sluiten voor alle buitenlandse reizigers, terwijl dat net deze maand weer open was 
gegaan voor gevaccineerde toeristen. Ook kreeg de geheime dienst Shin Bet opnieuw tijdelijk 
toestemming om Covid-19-patiënten via hun telefoon op te sporen, een omstreden maatregel. 
Israël was al vóór de nieuwe uitbraak begonnen met het vaccineren van kinderen van vijf tot 
elf. 

Volgens Shalmon is Israël flexibeler dan Europa. ‘Dat is een groot voordeel voor ons, al worden 
we ook wel eens gek van alle plotselinge aankondigingen. Maar als het om een pandemie gaat, 
is snel beslissen essentieel.’ 
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Dat er geoefend is, wil niet zeggen dat de invoering van de nieuwe maatregelen vlekkeloos 
verloopt: op het vliegveld ontstond zondag alsnog chaos omdat richtlijnen niet tot in detail 
waren uitgewerkt of slecht waren gecommuniceerd. 

Israël kondigde het Omega-spel trots aan als ‘de eerste in zijn soort.’Maar de afgelopen twee 
decennia zijn wereldwijd tientallen pandemie-oefeningen gedaan, waarvan sommige zelfs met 
fictieve coronavirussen. Daarbij is de ervaring dat overheden vooral in de tussenfase, als een 
virus niet meer buiten te houden is maar er ook nog geen vaccin tegen is, moeite hebben hun 
aanpak goed te coördineren. Taiwan oefent al sinds de SARS-uitbraak in 2003 jaarlijks hoe 
om te gaan met een grote uitbraak. Toeval of niet, het land kon het Covid-19-virus lang buiten 
de deur houden. 
 
‘Je moet al actie ondernemen vóórdat je over voldoende informatie beschikt’, zegt Shalmon 
achteraf. „Dan neem je het risico dat je pijnlijke maatregelen neemt die achteraf misschien 
onnodig blijken te zijn. Maar als je wacht tot er echt een probleem is, ben je te laat.’ Bron: 
NRC, 2 december 2021. 

Advies gynaecoloog zwangere vrouwen: laat je vaccineren 

Onder zwangere vrouwen leven veel vragen over het nut en de eventuele risico’s van vaccinatie,  
signaleert gynaecoloog Hans Duvekot, voorzitter van de werkgroep Covid-19 en 
Zwangerschap. Volgens dokter Duvekot laten nieuwe ontwikkelingen zien hoe belangrijk het 
is dat je jezelf lat vaccineren, ook als je zwanger bent, vertelt hij in een interview. Er zijn geen 
aantoonbare cijfers dat het vaccineren van zwangere vrouwen niet veilig is.   

Daarentegen kunnen we genoeg bewijzen aanleveren dat het wel veilig is. Door je te laten 
vaccineren bescherm je niet alleen jezelf, maar ook je ongeboren kindje. Bron: De Telegraaf, 
2 december 2021.  

Nieuws over beschadigde placenta door corona leidt tot onrust onder 
zwangere vrouwen  

De Rotterdamse verloskundige Femke Karels adviseert zwangere vrouwen die nog twijfelen 
over een coronavaccin zich te laten inenten. Ze reageert daarmee op het nieuws over 
ongevaccineerde moeders die een dood kind baarden door een geïnfecteerde placenta. 

Bij Verloskundig Centrum Bergweg in Rotterdam stond de telefoon maandag roodgloeiend. 
Het was de dag waarop bekend werd dat sinds juli zeker dertien doodgeboortes in de Randstad 
veroorzaakt zijn door de placenta van een moeder, die het coronavirus had opgelopen. Ook op 
het spreekuur werden veel extra vragen gesteld. 

Verloskundige Femke Karels snapt de onrust heel goed. ‘Het is je grootste angst dat er iets 
niet goed gaat met je kindje. Wat we zien is dat vrouwen toch meer vragen stellen over wel of 
niet vaccineren. En of ze misschien versneld in aanmerking komen voor een boostervaccin.’ 

Wel of geen coronavaccin, dat is een kwestie waar iedereen vooral zélf een beslissing over moet 
nemen, stelt Karels. Maar haar advies is duidelijk: laat die prik zetten. ‘Je ziet dat 
ongevaccineerde zwangere vrouwen vaker covid krijgen en er ook zieker van zijn.’ 

‘Je fysieke conditie is al minder als je zwanger bent’, vervolgt ze. ‘Je hart moet harder pompen 
en je longen hebben het ook wat zwaarder. Vooral in het derde trimester. Dus het is gewoon 
niet zo handig om covid te krijgen. De Deltavariant van het virus treft zwangere vrouwen vaker 
en ook harder. Daar hebben de collega's in het Erasmus MC en de omliggende ziekenhuizen 
het maar druk mee.’ 
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Voor aanstaande moeders die op de intensive care belanden, is er een nog extra complicatie, 
zegt Karels. Vanaf een week of 28 is het lastig om hen op de buik aan de beademing te leggen. 
‘In die gevallen is er vaak de keuze gemaakt om het kindje vroeger te halen. Dan krijg je te 
maken met de risico's van vroeggeboorte.’ 

De kleine babylijfjes kunnen het virus op zich wel aan, zegt de verloskundige. ‘Kinderen lijken 
er niet heel ziek van te worden. En baby's ook niet. Bovendien krijgen ze van een gevaccineerde 
moeder of een moeder die corona heeft gehad ook antistoffen mee, bijvoorbeeld via de 
borstvoeding. Dat is best goed geregeld. Het zijn dus vooral de vroeggeboortes en de 
geïnfecteerde placenta's die gevaarlijk zijn.’ Bron: Rijnmond.nl, 2 december 2021. 

Doodgeboortes bij niet-gevaccineerde vrouwen na ontsteking door corona 

Bij zwangere vrouwen die corona oplopen, kan in zeldzame gevallen de ongeboren baby in 
levensgevaar komen. Dat bevestigt onderzoeker en gynaecoloog Sam Schoenmakers van het 
Erasmus MC in Rotterdam, na een bericht in de Volkskrant. Sinds juli dit jaar blijken zeker 
dertien doodgeboortes in de Randstad te zijn veroorzaakt door een door het coronavirus 
beschadigde placenta.  
 
‘Alle vrouwen waren ongevaccineerd’, stelt Schoenmakers. Begin juli waren er nog minder dan 
zeven miljoen Nederlanders volledig gevaccineerd. Inmiddels heeft bijna 85 procent van de 
volwassenen in Nederland een tweede prik gehad. Op 6 januari begon Nederland met 
vaccineren. 
 
Het is niet bekend of de vrouwen zich welbewust niet hebben laten inenten. Begin juli waren 
er nog minder dan zeven miljoen Nederlanders volledig gevaccineerd. Inmiddels heeft bijna 85 
procent van de volwassenen in Nederland een tweede prik gehad. Op 6 januari begon 
Nederland met vaccineren.  
 
Schoenmakers en zijn collega's deden een analyse van doodgeboortes waarvoor aanvankelijk 
geen verklaring werd gevonden. Aanleiding was een ontdekking die ze eerder dit jaar deden. 
Ze onderzochten begin dit jaar de placenta's van 36 vrouwen die tijdens de eerste golf corona 
opliepen. Vijf placenta's zaten vol met ontstekingscellen en waren beschadigd. Daardoor werd 
de toevoer van voedingsstoffen en zuurstof van moeder naar kind verstoord. ‘Als je niet op tijd 
bent, komt de baby in gevaar’, zegt Schoenmakers bij de NOS. ‘Ben je er wel op tijd bij, dan 
kan je meteen een spoedkeizersnee doen om het kindje te redden.’ 
 
In vier van de vijf placenta's werd het virus aangetroffen. Naar aanleiding van deze vondst 
keken de onderzoekers naar placenta's met deze afwijkingen bij onverklaarbare en 
onverwachte doodgeboortes in de Randstad. ‘Sinds juli dit jaar hebben zij alle dertien 
onderzochte doodgeboortes van baby's van vrouwen zonder ernstige ziekteverschijnselen 
kunnen toewijzen aan door corona beschadigde placenta's’, schrijft de Volkskrant. 
 
Schoenmakers noemt dat ongelooflijk veel. ‘Er is geen andere infectieziekte die in zo'n korte 
periode zoveel sterfte bij ongeboren baby's veroorzaakt in onze regio.’ Op NPO Radio 1 licht 
hij dit verder toe: pathologen zeggen volgens hem dat ze zoiets één keer in de vijf jaar zien. 
‘Wij hebben nu dertien overleden kindjes in een paar maanden tijd. Dat is heel veel.’ 
 
De zwangere vrouwen hadden vaak alleen lichte klachten door het coronavirus, zoals een 
snotneus. Sommigen wisten niet eens dat ze corona hadden gehad; het werd dan aangetoond 
met een test op antistoffen. 
 
Schoenmakers benadrukt dat er meer onderzoek nodig is. ‘Het lijkt er nu op dat wanneer het 
coronavirus vanuit de longen terechtkomt in de bloedbaan, een infectie in de placenta kan 
optreden.’ Verder onderzoek moet ook uitwijzen of er meer van dit soort gevallen bekend zijn. 
Nu is dat nog niet zeker. ‘We zijn nu aan het kijken of dit meer gevonden is in Nederland. De 
komende maand gaan we een aantal databases aan elkaar koppelen om te zien of dit meer 
gebeurd is.’  
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De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zegt in een reactie alle 
zwangere vrouwen te adviseren zich te laten vaccineren. Op 19 juli was dit advies hetzelfde. 
Ook het RIVM adviseert alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren. 
 
Schoenmakers kan nog niet met zekerheid zeggen dat vaccineren ongeboren baby's 
beschermt. ‘Als je een vaccinatie neemt, ben je in ieder geval beschermd tegen corona. Dan 
ben je waarschijnlijk ook hiertegen beschermd. Alleen dat weten we nog niet. Daarom houden 
we het allemaal heel goed in de gaten.’ 
 
Wel adviseert ook hij zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren. ‘Als je weet dat je corona 
hebt gehad, of je hebt het, en je voelt je kindje minder bewegen, bel direct met je verloskundige 
of gynaecoloog’, benadrukt hij. ‘Om te kijken hoe de kleine het doet.’ Bron: Rijnmond.nl, 29 
november 2021. 
 
Mede door het coronavirus zijn in november veel meer mensen 
overleden dan gebruikelijk 
 
Mede door het coronavirus zijn in november veel meer mensen overleden dan gebruikelijk. 
Het statistiekbureau CBS telt ongeveer 3500 meer sterfgevallen dan normaal. De statistici 
kunnen later pas nagaan waaraan deze mensen zijn overleden. Wel weten ze dat verhoogde 
sterfte tijdens eerdere coronagolven grotendeels was veroorzaakt door Covid-19.  
 
In november was in elke week sprake van oversterfte. Dat betekent dat er veel meer mensen 
overlijden dan normaal is voor de periode van het jaar. De onderzoekers hebben dit ingeschat 
op basis van sterftecijfers van eerdere jaren en demografische trends. Met name bij mensen 
van 65 jaar en ouder waren opvallend veel sterfgevallen te betreuren. 

Afgelopen week, de laatste van november, was het sterftecijfer het hoogst. Toen overleden naar 
schatting bijna 4100 mensen, 1100 meer dan verwacht. 

In alle provincies overleden de afgelopen maand meer mensen dan normaal. De oversterfte 
was relatief gezien het hoogst in Limburg. Hier overleden ruim de helft meer mensen dan 
gebruikelijk. Ook in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zijn naar verhouding veel mensen 
gestorven. In Friesland was de oversterfte relatief het laagst. Bron: AD, 3 december 2021. 
 
De rechter doet vrijdag uitspraak over de reisadviezen die het ministerie 
van Buitenlandse Zaken afgeeft 
 
De rechter doet vrijdag uitspraak over de reisadviezen die het ministerie van Buitenlandse 
Zaken afgeeft. Tientallen reisorganisaties hadden een kort geding aangespannen omdat het 
ministerie van Buitenlandse Zaken volgens hen onjuiste reisadviezen zou afgeven als het gaat 
om de coronapandemie. 
 
Zo wordt ook voor gevaccineerde Nederlanders een oranje kleurcode aangehouden voor de 
meeste landen buiten de Europese Unie, terwijl het aantal coronabesmettingen daar vaak 
lager is. Dat betekent dat de overheid aanraadt alleen af te reizen naar zo'n land als het echt 
noodzakelijk is en om er dus niet naartoe op vakantie te gaan. 
 
De huidige reisadviezen stammen uit de tijd zonder vaccins, zeggen de reisorganisaties, en 
landen die veilig zijn zouden voor gevaccineerden een geel of groen reisadvies moeten krijgen. 
‘Vaccins beschermen even goed binnen de EU als buiten de EU, iedereen snapt dat’, zegt 
oprichter Joshua Van Eijndhoven van reisbureau Voja Travel, dat onder meer reizen 
organiseert naar het Afrikaanse Kaapverdië. 
 
Dat de Omikron-variant inmiddels ook heeft geleid tot inreisverboden voor onder meer Zuid-
Afrika onderstreept volgens Van Eijndhoven het probleem. ‘De Nederlandse overheid volgt het 
advies van organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet op. Die zegt ook 
dat reisbeperkingen geen zin hebben maar dat is toch elke keer de reflex’, zegt hij. Volgens 
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hem was Omikron ook al in Nederland aanwezig voordat het in Zuid-Afrika werd ontdekt. 
Bron: AD, 3 december 2021.   
 
In België komt voor de derde keer in drie weken het Overlegcomité bijeen 

Voor de derde keer in drie weken komt het Overlegcomité van de zes regeringen in 
België bijeen om over strengere coronamaatregelen te beslissen. Ondanks oplopende 
besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterftegevallen door Covid-19 was de prioriteit de 
afgelopen weken: de kinderen moeten naar school en het dagelijkse leven moet zo min 
mogelijk worden verstoord. Maar nu lijken zwaardere maatregelen niet te vermijden. 

Experts adviseren een onmiddellijke sluiting van de basis- en kleuterscholen voor een periode 
van minimaal tien dagen. Daarnaast moet het sluitingsuur van de horeca verder worden 
vervroegd naar 20.00 uur. En ook komen ze weer met maatregelen in de privésfeer. Mensen 
mogen met niet meer dan vijf personen thuis zijn tijdens een bezoek of etentje, vinden de 
virologen. 

Het comité zou pas op 15 december weer vergaderen over corona nadat vorige week en de 
week daarvoor al een aantal maatregelen was genomen dat de vierde golf moest bedwingen. 
Het nachtleven is al op slot en de horeca moet om 23.00 uur dicht. Er mogen sindsdien ook 
nog maar hooguit zes gasten aan een tafel. Eerder al was thuiswerken weer verplicht gesteld 
en de mondkapjesplicht uitgebreid. Het overleg begint vrijdag om 09.00 uur. Bron: AD, 3 
december 2021.   

Australië heeft vrijdag de eerste lokale besmetting met Omikron-
variant vastgesteld 

Australië heeft vrijdag de eerste lokale besmetting met de Omikron-variant van het 
coronavirus geregistreerd. Het gaat om een scholier in Sydney die positief testte op de variant, 
zonder zelf recent in het buitenland te zijn geweest. 

De gezondheidsautoriteiten van deelstaat New South Wales melden dat de scholier voor zover 
bekend ook niet recent in contact was geweest met iemand die was teruggekeerd uit het 
buitenland. 

In Australië zijn tot nu toe negen andere besmettingen met de Omikron-variant gesignaleerd, 
maar het ging in alle gevallen om terugkerende reizigers. De scholier en zijn familieleden zijn 
uit voorzorg in quarantaine geplaatst en de school is gesloten. 

In Australië worden dagelijks zo'n 2000 coronabesmettingen gemeld. Bron: AD, 3 december 
2021. 

Suriname verruimd na protesten de avondklok 

Na protesten van de horecasector en overleg met het bedrijfsleven heeft de Surinaamse 
regering besloten de avondklok te verruimen. De maatregel geldt vanaf vrijdag niet meer vanaf 
21.00 uur, maar gaat pas om 23.00 uur in. Het uitgaansverbod eindigt dagelijks om 05.00 
uur. 

Afgelopen zondag vond de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin het nog 
nodig het uitgaansverbod juist te vervroegen naar 21.00 uur. Hij zei toen tijdens een 
persconferentie dat dit vooral als doel had om de vele feestjes te stoppen. Volgens de politie 
zijn er veel horecagelegenheden die tegen alle regels in feestjes organiseren, met de kans op 
veel besmettingen als gevolg. 

Het besluit om de avondklok weer om 23.00 in te laten gaan is genomen onder de voorwaarde 
dat de horeca zich strak aan de regels houdt. De sector en de overheid hebben afgesproken 
om samen aan de handhaving te werken. Bron: AD, 3 december 2021. 
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In de staat New York zijn vijf besmettingen met Omikron-variant 
vastgesteld 

In de Amerikaanse staat New York zijn vijf besmettingen met de nieuwe Omikron-variant 
vastgesteld. De gouverneur van de staat, Kathy Hochul, meldde dat donderdag. ‘Laat me 
duidelijk zijn: dit is geen reden tot ongerustheid. We wisten dat deze variant eraan zat te 
komen en we hebben de middelen om de verspreiding te stoppen’, aldus Hochul in een tweet. 

De Omikron-variant werd woensdag voor het eerst in de VS vastgesteld, donderdag kwamen 
er al een tweede en derde geval bij. Met de vijf New Yorkse besmettingen gaat het om acht 
besmettingen in totaal. 

Dagelijks lopen gemiddeld 82.000 Amerikanen een coronabesmetting op. Dat is een daling 
vergeleken met vorige week. Bron: AD, 3 december 2021.   

De coronacijfers van vandaag 

Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het 
coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (donderdag 2 december) bekend zijn, 
samengebracht in vier grafieken. Door een technische storing op woensdag valt donderdag 
het aantal positieve coronatests groter uit.  

In totaal zijn er nu 2.813 coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat zijn er 47 meer 
dan woensdag, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2.208 coronapatiënten, 27 meer dan een dag 
eerder. Op de intensive care (ic) nam het aantal mensen met COVID-19 toe met 18 tot 605. 
Nog eens 12 patiënten liggen in ziekenhuizen in Duitsland. 

Afgelopen etmaal werden op de verpleegafdelingen 410 nieuwe coronapatiënten 
binnengebracht. Op de ic's werden 58 mensen opgenomen. 

Tussen woensdag en donderdag zijn 23.142 positieve coronatests geregistreerd. Door een 
storing op woensdag valt dit aantal groter uit. Die storing is inmiddels verholpen, maar de 
onverwerkte positieve tests van woensdag zijn verwerkt in de cijfers van donderdag. 

Het aantal positieve tests schommelt, met uitzondering van de verstoorde cijfers van 
woensdag, de afgelopen dagen tussen de 20.000 en 24.000.  

Afgelopen week testten in totaal 150.800 mensen positief op het coronavirus. Dat aantal is 
iets lager dat van de week ervoor (155.375). 

In de teststraten worden ongeveer 100.000 mensen per dag getest. De laatste weken valt 20 
tot 25 procent van alle tests daar positief uit. 

Het RIVM kreeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend 65 meldingen dat iemand aan 
de gevolgen van het coronavirus was overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is 
gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven. 

In de onderstaande infographic zijn het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen per 
leeftijdsgroep te zien. Blauw staat voor positieve tests en rood voor sterfgevallen. 

83,4 procent van alle Nederlanders van twaalf jaar en ouder is inmiddels volledig tegen 
COVID-19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt 
op het coronadashboard.  

Sinds 24 november melden wij het percentage Nederlanders van twaalf jaar en ouder dat 
volledig is gevaccineerd tegen COVID-19. Voorheen meldden we dit percentage op basis van 
iedereen ouder dan achttien jaar. Omdat de vaccinatiegraad van de Nederlanders tussen 
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twaalf en achttien jaar lager is dan de oudere bevolking, is het percentage nu lager dan we 
eerst meldden.   

In Nederland zijn in totaal ruim 24,2 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de 
laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van afgelopen zomer. Toen 
werden ongeveer 1,5 miljoen prikken per week gezet, terwijl dat er op dit moment wekelijks 
zo'n 110.000 zijn.  

Volgens de wekelijkse vaccinatiecijfers van het RIVM hebben inmiddels ruim 89.000 mensen 
een derde prik gekregen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen sinds een aantal 
weken een extra inenting krijgen, omdat ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg 
antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt. Sinds donderdag worden mensen die 
zijn geboren in 1939 uitgenodigd voor een boosterprik. Bron: NU.nl, 2 december 2021. 

Deense Ikea-klanten overvallen door sneeuwstorm, blijven slapen in 
showroom  

Tientallen mensen hebben in Denemarken noodgedwongen de nacht doorgebracht in een 
filiaal van woonketen IKEA. Klanten en medewerkers sliepen tijdens een sneeuwstorm in 
bedden die in de showroom stonden. 

Door het noodweer waren zes klanten en 25 medewerkers gestrand bij de vestiging in Aalborg. 
Op beelden is te zien dat zij er het beste van maakten. ‘Het was beter dan in een auto slapen’, 
zegt een van de gestrande klanten donderdag tegen de Deense omroep DR.  
 
De groep keek naar programma's op de vele televisies in de winkel. Ook waren er koffie, bier 
en snacks. ‘We moesten vooral lachen om de situatie’, zegt een klant tegen DR. ‘Dit maken we 
waarschijnlijk niet nog een keer mee.’  
De sneeuwstorm zorgde in grote delen van Denemarken voor overlast. Op het vliegveld van 
Aalborg waren 's nachts ongeveer driehonderd mensen gestrand. Bron: NU.nl, 3 december 
2021.   
 

 
 

Ouders boos om ‘snotneuzenbeleid’ basisschool: ‘Soms lopen gemoederen 
hoog op’ 

Basisscholen hebben sinds afgelopen maandag te maken met strengere coronaregels, maar 
ze mogen wél openblijven. Hoe is de eerste week  

‘De rek is er uit. Dan sturen die ouders een kind naar school na een zelftest, maar constateert 
de leraar dat de leerling een snottebel heeft en moet het kind weer naar huis. Dan moeten 



222 
 

schoolleiders er weleens tussen springen om conflicten te sussen.’  Bart de Grunt - bestuurder 
van achttien scholen voor katholiek, protestants christelijk en algemeen bijzonder primair 
onderwijs in Salland - ziet een groeiende onvrede en oplopende emoties tussen ouders en 
leraren. Bron: AD, 3 december 2021.  

 

Leerlingen van een basisschool dragen mondkapjes als zij vanuit een klaslokaal de gang op 
lopen © ANP   

Negentig van de besmette KLM-passagiers uit Zuid-Afrika is gevaccineerd 

Van de 61 besmette passagiers op de twee KLM-vluchten van Johannesburg en Kaapstad naar 
Schiphol heeft ruim 90 procent gezegd gevaccineerd te zijn, meldt een woordvoerder van GGD 
Kennemerland donderdag.  

Iets meer dan de helft van de 44 reizigers die nog in een quarantainehotel in Badhoevedorp 
isolatie zitten, kan het hotel naar verwachting donderdag verlaten. 

In de twee vliegtuigen bleken afgelopen vrijdag besmette reizigers te zitten. De GGD moest 
meer dan 600 passagiers testen. 61 van hen waren besmet met het coronavirus. 

44 besmette personen moesten in isolatie in het hotel. Anderen moesten thuis in quarantaine. 
Zeker 14 van hen waren besmet met de Omikron-variant, die in het zuiden van Afrika ontdekt 
is. Bron: NU.nl, 2 december 2021. 

Mensen geboren in 1941 kunnen afspraak maken voor boosterprik 

Mensen die in 1941 geboren zijn, kunnen donderdag vanaf 10.00 uur een afspraak voor een 
zogeheten boosterprik maken. Deze prik moet hun afweer tegen COVID-19 oppeppen en 
verlengen. Demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) maakte dat vanochtend 
bekend via Twitter. 

Waarom een boosterprik? 
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 Een boosterprik is een extra vaccin tegen COVID-19. 
 Bijna 84 procent van de volwassen Nederlanders is volledig gevaccineerd. 
 De boosterprik komt boven op die eerdere vaccindoses en versterkt de werking 

daarvan. 
 Vooral bij ouderen lijkt de bescherming van eerdere prikken na enige tijd af te nemen. 
 Iedereen krijgt een boosterprik met het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. 

 

De groep met 1941 als geboortejaar kan een afspraak maken via de website. Ze hoeven niet 
te wachten tot ze de schriftelijke uitnodiging hiervoor hebben ontvangen. De prik wordt gezet 
door de GGD.  
 
Tachtigplussers komen als eersten aan de beurt. Dat zijn in totaal zo'n 740.000 mensen. Zij 
worden van oud naar jong uitgenodigd. Daarna volgen meerderjarige bewoners van 
zorginstellingen - die daar worden geprikt - en zorgmedewerkers. 
 
Mensen uit een jaargang die aan de beurt is, hoeven op de priklocatie geen uitnodigingsbrief 
te tonen. Wel moeten zij een identiteitsbewijs meenemen, een afspraakbevestiging laten zien 
(bijvoorbeeld in de mail op een telefoon) en dienen zij een vragenlijst in te vullen. Die is 
zowel online als op de priklocaties verkrijgbaar. Bron: NU.nl, 2 december 2021.  
 
Corona maakt tweede slachtoffer in Doetinchemse horeca: ‘Helaas, het 
is niet anders’  
 
Maurice Enklaar, eigenaar van restaurant Home op het Simonsplein in Doetinchem, vraagt 
het faillissement aan voor zijn zaak. ‘Helaas het is niet anders’, zegt Enklaar, die nu zijn 
bezorgservice weer opstart. 
 
Enklaar opende Home op 18 juni op een moment dat er volop werd gevaccineerd en het ergste 
leed qua corona geleden leek. Nu corona in alle hevigheid terug is, is er voor Enklaar geen 
houden meer aan. 
 
‘Ik krijg geen overheidssteun omdat ik een jaar geleden nog niet open was’, zegt Enklaar. De 
nekslag voor Home was het besluit dat alle horeca sinds zondag om 17.00 uur dicht moet zijn. 
 
Home was dinsdag voor het laatst open. Tijdens de zomer had Enklaar zestien mensen in 
dienst, onder wie vier koks.  
 
‘Dat was afgelopen zomer en dat zegt genoeg: zonder corona had ik nooit hoeven sluiten’, zegt 
de horecaman die voordien met Home online een restaurant draaide. ‘Dat tuig ik weer op. We 
bezorgen weer vanuit huis.’ 
 
Het is het tweede restaurant in anderhalve week dat failliet gaat in hartje Doetinchem. Vorige 
week deed Trinity’s Café al de deuren dicht, ook vanwege oplopende schulden door corona.  
Hiermee staat plotsklaps bijna het hele, opvallende wederopbouwpand - gebouwd in de jaren 
vijftig - leeg. Grandcafé Luther sloot al in maart 2017. Alleen Hotel De Graafschap draait 
volop.  
 
Het pand kwam na de oorlog op de plek van het door bommen verwoestte stadhuis. Bron: DG, 
2 december 2021. 

VN: recordaantal mensen heeft volgend jaar humanitaire hulp nodig 

De Verenigde Naties hebben volgend jaar een recordbedrag van 41 miljard dollar (ruim 36 
miljard euro) nodig om aan 183 miljoen zeer kwetsbare mensen in 63 landen hulp te kunnen 
verlenen. De VN zegt donderdag in een rapport dat het de vraag naar humanitaire hulp 
wereldwijd omhoog ziet schieten als gevolg van de pandemie, klimaatverandering en 
conflicten. 
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De organisatie verwacht dat er in 2022 in totaal 274 miljoen mensen een zekere vorm van 
hulp van de organisatie nodig hebben. Dat is 17 procent meer dan in 2020, wat ook al een 
recordjaar voor de hoeveelheid humanitaire hulp was. Al met al zal 1 op de 29 wereldburgers 
hulp nodig hebben, een stijging van 250 procent ten opzichte van 2015, toen 1 op de 95 
burgers hulp nodig had. Bron: De Telegraaf, 3 december 2021.  

Britten bestellen miljoenen coronavaccins om Omicron 

Het Verenigd Koninkrijk versnelt de inkoop van coronavaccins vanwege de ontdekking van de 
nieuwe Omicron-variant van het virus. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid maakte 
bekend dat nog eens 114 miljoen doses zijn besteld bij Moderna en Pfizer/BioNTech. Die 
moeten in 2022 en 2023 worden geleverd, bericht Sky News donderdag. 

In het Verenigd Koninkrijk zijn al tientallen Omicron-besmettingen vastgesteld. De regering 
bevestigde eerder deze week dat de vaccinatiecampagne flink wordt opgevoerd. Alle 
volwassenen moeten voor eind januari een boosterprik krijgen aangeboden. Ook kan de 
periode tussen de tweede en derde prik worden verkort van zes naar drie maanden. Bron: De 
Telegraaf, 2 december 2021.  

Kamer wil nu echt een strategie, niet meer van lockdown naar lockdown 

Tweede Kamerleden, uit de oppositie én de coalitie, vinden dat het demissionaire kabinet meer 
werk moet maken van een langetermijnstrategie voor corona. Dat zeggen ze in een rondgang 
van Nieuwsuur. 

Net als veel deskundigen verwachten de Kamerleden dat we na deze winter nog niet van 
corona af zijn. ‘We zitten hier nog wel een poosje mee’, zegt Liane den Haan (fractie Den Haan). 
‘Uiteindelijk zal het zich wat uitfaseren, maar ik vermoed dat dat nog wel een á twee jaar gaat 
duren, helaas.’ 

Maarten Hijink van de SP is pessimistischer. ‘Dat virus gaat niet meer weg. Dus je zult een 
manier moeten vinden om niet meer van lockdown naar lockdown te hoeven hobbelen.’ 

Oppositieleden vinden dat het kabinet nu steeds te laat coronamaatregelen invoert, zonder 
duidelijke strategie. Den Haan: ‘De moed zakt je in de schoenen. De boostercampagne, daar 
vroeg ik in juni al om, begint nu een beetje op gang te komen.’ 

Maar ook binnen coalitiepartijen klinkt de kritiek dat het kabinet steeds te lang wacht met 
ingrijpen en geen duidelijke visie heeft. ‘We sturen nu telkens op die golven’, zegt Mirjam 
Bikker (ChristenUnie). ‘Als je dat doet kan je de koers kwijtraken. Ik heb het kabinet al 
meerdere malen gevraagd om met een strategie te komen voor een endemische situatie, als 
het zekerder is hoe corona onder ons blijft.’ 

Ook Den Haan zegt ‘drie of vier coronadebatten geleden’ al naar de langetermijnvisie van het 
kabinet te hebben gevraagd. ‘Die is er niet, en die is er nog steeds niet.’ 

De partijloze Pieter Omtzigt benadrukt dat ook Kamerleden zelf te veel met losse coronaregels 
bezig zijn, zoals experts onlangs zeiden. ‘De Kamer denkt zich met individuele maatregelen te 
moeten bemoeien. Dat moeten we niet doen. We moeten vragen naar de strategie, de planning, 
maar niet of de avondklok een half uur eerder of een half uur later kan. Dat is de operationele 
uitvoering en daar hebben we een regering voor.’ 

Je moet een minister hebben die doorpakt en niet steeds net te lang wacht, volgens Maarten 
Hijink, Kamerlid SP. 

Omtzigt en Bikker wijzen op een rapport van de WRR en de KNAW waarin de twee 
wetenschappelijke adviseurs van de regering vijf toekomstscenario's voor corona schetsen. 
Omtzigt: ‘Alleen in het eerste scenario verdwijnt corona en in de andere vier scenario's hebben 
we er nog langdurig mee te maken.’ 
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Kabinet, ga die scenario's uitwerken, zegt Bikker. Ook de andere Kamereden roepen de 
regering op plannen te maken voor de komende jaren. In plaats van wachten tot de volgende 
golf, ‘moeten we nu al dingen doen waarvan we weten dat we die volgende winter ook wel weer 
nodig zullen hebben’, aldus Jan Paternotte (D66). 

Voor die lange termijn hebben de Kamerleden uiteenlopende ideeën. De boosters moeten 
volgend jaar eerder beschikbaar zijn, vinden ze. ‘Die moeten volgend jaar in oktober in ieder 
geval voor alle ouderen en kwetsbaren klaarstaan’, zegt Paternotte. 

Hijink (SP): ‘Ouderen en kwetsbaren zul je waarschijnlijk elk jaar een prik moeten geven om 
te voorkomen dat ze ziek worden en dat andere zorg uitgesteld moet worden. Dan moet je op 
tijd je vaccins hebben en een minister die doorpakt en niet steeds net te lang wacht.’ 

‘Het is heel belangrijk dat we de organisaties goed neerzetten om te vaccineren, te boosteren 
en te testen in die verschillende scenario's’, zegt Aukje de Vries van de VVD. ‘En dat we zorgen 
dat de IC-capaciteit, bijvoorbeeld met een flexibele schil, beter in kan spelen op pandemieën.’ 

Al in het begin van de pandemie was het kabinet traag met maatregelen. Nederland koos er 
niet voor om corona écht te bestrijden, bleek onlangs uit dit Nieuwsuur-onderzoek. 

Ook Hijink pleit voor een ‘robuuster zorgstelsel dat veel meer bestand is tegen grote aantallen 
patiënten.’Daarnaast moet ook de capaciteit van de GGD's structureel hoger, vindt hij. ‘Zodat 
we dat testen en bron- en contactonderzoek kunnen volhouden. Dat moeten we nu in elke 
golf steeds heel vroeg loslaten waardoor we het zicht op het virus kwijtraken.’ Omtzigt: ‘Als je 
nu wilt testen: veel succes, kost je uren in de wachtrij.’ 

Joba van den Berg van het CDA denkt dat het slim is om coronazorg te concentreren ‘op 
bepaalde locaties waar je ook zorgreservisten en gepensioneerden inzet.’Overigens pleit zij als 
enige voor het wachten met een langetermijnstrategie tot 2022. ‘We moeten eerst deze golf 
naar beneden zien te krijgen.’ 

Harde, principiële keuzes staan er niet op de wensenlijstjes van de Kamerleden 
die Nieuwsuur sprak. Geen enkele partij is vooralsnog bereid te kiezen voor een 
vaccinatieplicht. Alleen D66 en VVD hebben aangegeven voor een 2G-beleid te zijn. Bron: 
NOS, 2 december 2021.  

NMBS schrapt vanaf maandag elke dag 120 treinen door corona bij 
werknemers 

De NMBS schrapt tijdelijk een honderdtal treinen, ongeveer 2,5% van het aanbod, omdat het 
personeel getroffen wordt door de coronapandemie. Medewerkers zijn afwezig door ziekte of 
omdat ze in quarantaine moeten blijven. Vanaf 12 december worden de treindiensten ook 
structureel uitgebreid. Dat meldt de NMBS in een persbericht. 

De NMBS meldt ook dat het de situatie op de voet opvolgt om maatregelen te kunnen blijven 
nemen, zodat treinen niet ongepland worden geschrapt. Er wordt zo snel mogelijk 
teruggekeerd naar het volledige aanbod, maar dat is afhankelijk van de ziektecijfers binnen 
het bedrijf. 

Minister van Mobiliteit Georges Gilinet (Ecolo) spreekt in een reactie zijn steun uit voor het 
treinpersoneel dat, net als de rest van de samenleving, hard getroffen wordt door de 
coronapandemie. ‘De NMBS moet zich nu noodgedwongen organiseren om het treinverkeer zo 
vlot mogelijk te laten rijden, ook in deze moeilijke omstandigheden’, zegt de minister. ‘Maar 
wij doen er alles aan om zo snel mogelijk opnieuw alle treinen in te zetten.’ 

Eind november moest de vervoersmaatschappij al een twintigtal piekuurtreinen van en naar 
Brussel schrappen. Vanaf maandag 6 december schrapt de NMBS daarbovenop tijdens de 
week één van de vier IC-treinen per uur tussen Brussel en Antwerpen. Bron: HLN, 2 december 
2021.  
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Nieuwe beslisboom: quarantaine-uitzondering voor kinderen die corona 
hebben gehad  

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar zonder klachten en die in de afgelopen acht weken corona 
hebben gehad, geldt een uitzondering als een huisgenoot corona heeft. Zij hoeven niet te testen 
en ook niet in quarantaine. Dat is één van de wijzigingen in de aangepaste beslisboom (versie 
2 december 2021), meldt BOink. De beslisboom gebruiken is niet verplicht; het is slechts een 
vertaling van de regels van het RIVM en de Rijksoverheid voor de kinderopvang. 

Omdat de coronabesmettingen onder kinderen toenemen, heeft de Rijksoverheid extra 
maatregelen genomen die (jonge) kinderen betreft. Door deze extra regels heeft BOinK de 
beslisboom uitgebreid. ‘We proberen de beslisboom altijd zo eenvoudig mogelijk te maken’, 
legt BOinK uit. ‘Laat je niet afschrikken en volg gewoon stap voor stap de vragen die van 
toepassing zijn, dan krijg je vanzelf antwoord op de vraag of een kind thuis moet blijven of 
naar de kinderopvang en/of school mag.’ 

Alle wijzigingen op een rij 

Bij een kind met klachten wordt weer onderscheid gemaakt in leeftijd: kinderen vanaf 4 jaar 
met klachten die passen bij corona moeten thuisblijven. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar met 
klachten die passen bij corona moet het vragenschema verder doorlopen worden.  

Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar met klachten die passen bij corona geldt nu ook weer dat zij 
thuis moeten blijven als een huisgenoot of nauw contact corona heeft. 

Bij de vraag over komst uit (een gebied in) een land met een zeer hoog risico is toegevoegd: of 
met een zorgwekkende virusvariant. 

Bij een kind zonder klachten wordt weer onderscheid gemaakt in het categorie 1 of 2 contact 
met iemand met corona: als dit een huisgenoot is dan blijft het kind thuis. 

Bij een kind zonder klachten tussen de 4 jaar en groep 8 dat een categorie 2 contact is, 
wordt gevraagd of dit contact in de privésituatie was. Deze vraag is toegevoegd omdat er nog 
wel eens onduidelijkheid over was. Onder privésituaties vallen bijvoorbeeld: thuis met een 
vriendje spelen, muziekles of sporten op minder dan 1,5 meter. 

Als een kind als immuun wordt gezien: de termijn is verlengd van 6 naar 12 maanden. 

Voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 zonder klachten die in de afgelopen 8 weken corona 
hebben gehad geldt een uitzondering als een huisgenoot corona heeft.  

BOinK krijgt veel vragen over wanneer een kind in quarantaine moet en wanneer het weer uit 
quarantaine mag. ‘De beslisboom geeft hier geen antwoord op, want de beslisboom is een 
visuele vertaling van de richtlijnen van het RIVM over de keuze of een kind wel of niet naar 
school/opvang mag. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang het kind, 
huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD.’ Bron: 
Kinderopvangtotaal, 2 december 2021. 
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Lichtjes op de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom. © Moreno Molenaar  
 
Herdenking op Bergse erevelden toch kleinschalig vanwege corona: ‘Maar 
de 2400 lichtjes branden’ 
 
En weer speelt corona de organisatie Lichtjes op Oorlogsgraven parten. Vorig jaar bleef het 
helemaal donker op de Britse en Canadese begraafplaats aan de Ruytershoveweg. Dit jaar 
branden er wél lichtjes op 24 december, maar het programma is voor een groot deel afgelast.  
 
Een domper voor de organisatie die dit jaar juist groot wilde uitpakken.  De ruim 2400 lichtjes, 
bij elk graf één, zijn een eerbetoon aan de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
stierven voor onze vrijheid. ‘Twee jaar achter elkaar geen lichtjes, twee jaar donker, dat kan 
niet. We moeten blijven herdenken’, zegt voorzitter Joris Völker. 
 
En dus plaatst de organisatie zelf met maximaal vijftien persoon alle lichtjes op 24 
december.  De vele vrijwilligers die zich hadden aangemeld mogen niet helpen. Veiligheid voor 
alles. ‘Het is heel zuur. Maar we hebben met een pandemie te maken. En dan is het niet 
verstandig om met grote groepen bij elkaar te komen.’  
 
Het is heel zuur. Maar vanwege corona is het niet verstandig om met grote groepen bij elkaar 
te komen, aldus Joris Völker, voorzitter Lichtjes Oorlogsgraven. 
 
En dat was wel de bedoeling. De organisatie wilde dit jaar schoolkinderen en veteranen bij 
elkaar brengen.  Om zo de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog levendig te houden.  De 
middelbare scholen en ook de groepen 8 van de basisscholen waren aangeschreven. 
 
‘We hadden al toezeggingen van 't Rijks en Mollerlyceum en ook twee lagere scholen wilden 
graag  komen.’ Het was de bedoeling dat leerlingen zouden helpen met het aansteken van de 
kaarsjes en met de klas de graven zouden bezoeken. 
 
Zestig veteranen hadden zich eveneens aangemeld om 24 december bij de officiële herdenking 
te zijn. Zij zouden een laatste groet brengen.  En bij het spelen van de Last Post zouden er 
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naast elke veteraan twee leerlingen staan. ‘Voor elke schouder van de veteraan één’, duidt 
Völker de symboliek.  ‘Dat gaat helaas niet door.’ 
 
Maar ook al is de herdenking kleinschalig, publiek is wél welkom. ‘Maar pas vanaf zeven uur 
's avonds’, zegt Völker die nadrukkelijk aangeeft dat mensen niet eerder moeten komen. ‘Hoe 
goed bedoeld ook, we mogen nu geen hulp aanvaarden. We gaan als organisatie er alles aan 
doen om de kaarsen op tijd te laten branden.’ 
 
Op 24 december vanaf 19.00 uur kunnen mensen de beide oorlogsgraven bezoeken met 
inachtneming van de  geldende coronamaatregelen. ‘Dus sowieso anderhalve meter afstand 
houden en bij drukte even wachten.’ De organisatie gaat er vanuit dat iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheid daar in neemt. De kaarsjes branden beide kerstdagen dus er is 
voldoende mogelijkheid om langs te komen.  
 
Völker is ondanks de tegenslag ook opgelucht dat de herdenking wél door kan gaan. ‘Volgend 
jaar komen we hopelijk groots terug. Kunnen we alsnog de samenwerking met de scholen 
aangaan. Het allerbelangrijkste is dat we de mannen herdenken.’  Bron: BN De Stem, 2 

december 2021.   
 
Sint maakt langere rondrit in Enter, omdat geplande ontmoeting met 
kinderen vanwege corona niet door ging 
 
Sint Nicolaas is zaterdag in diverse dorpen in de Reggestreek feestelijk binnengehaald. De 
intochten in onder meer Enter, Hellendoorn en Daarlerveen moesten wel flink worden 
aangepast vanwege de aangescherpte coronaregels 
 
In Enter ging een geplande ontmoeting met de Sint in het Hervormd Dienstgebouw niet door. 
Ter compensatie maakte de goedheiligman een langere rondrit door het dorp. Maar van 
roetveeg- of regenboogpieten wilden de organisatoren niets weten. ‘We houden vast aan onze 
tradities en hebben daarom alleen zwarte pieten’, aldus voorzitter Rob Holman van de afdeling 
Enter van Jong Nederland. De honderden bezoekers langs de kant werd gevraagd alle 
coronaregels te volgen, nergens werden QR-codes gescand.  
 
Holman: ‘We hebben de intocht op het laatste moment nog moeten aanpassen. De traditionele 
ontmoeting met de Sint in het Hervormd Dienstgebouw hebben we noodgedwongen afgelast 
vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen in het dorp. Normaal gesproken 
verbinden we altijd een verhaal aan de intocht. Zo hadden we dit jaar bedacht dat enkele 
pieten bij het in de schoorsteen gooien van de cadeautjes op de zonnepanelen op het dak 
waren uitgegleden. We wilden daarom een aantal zogenaamd gewonde pieten langs de route 
installeren, maar hebben dat niet gedaan omdat er nu geen afsluitende finale in het Hervormd 
Dienstgebouw was.’ 
 
In Hellendoorn kwam Sint Nicolaas deze keer niet per boot aan, maar in een cabrio. Hij werd 
opgewacht door de nieuwe Klepperderk en liep onder muzikale begeleiding van de 
Hellendoornse Harmonie door de Dorpsstraat. De route van de intocht was een stuk ingekort. 
De intocht was via een livestream te volgen, omdat veel kinderen vanwege coronabesmettingen 
thuis in quarantaine zitten en niet bij de aankomst van de sint aanwezig konden zijn. Bron: 
Tubantia, 20 november 2021.  
 
Besmettingsgraad in Rijssen blijft torenhoog 
 
Het aantal coronabesmettingen in Rijssen is nog altijd torenhoog. In de gemeente Rijssen-
Holten testten donderdag omgerekend 241 mensen per 100.000 inwoners positief. Ter 
vergelijking, het gemiddelde van heel Twente is met 141 veel lager. Burgemeester Arco Hofland 
maakt zich grote zorgen. ‘Mijn hart bloedt als ik dit zie.’ 
 
Elke middag rond kwart over drie houdt Arco Hofland zijn adem in. Het is het moment dat 
het RIVM de dagelijkse coronacijfers bekendmaakt en De Twentsche Courant Tubantia daar 
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net als veel andere media over bericht.  Dat bericht op Tubantia.nl leest Hofland elke dag. „En 
weer staat Rijssen-Holten dan bovenaan met de meeste besmettingen. Het is al weken zo. 
Terwijl ik weet dat er alles aan wordt gedaan om het te verbeteren.’  
 
Het virus gaat hard rond in de protestantse stad. De cijfers worden per gemeente bijgehouden, 
dus Holten wordt erbij meegenomen, maar de meeste besmettingen zitten in Rijssen. Net als 
dat de vaccinatiegraad er het laagst is van heel Twente. In Twente is 84 procent van 12 jaar 
en ouder volledig gevaccineerd, in Rijssen-Holten is dat 79 procent. Een percentage dat door 
het meetellen van Holten nog aan de hoge kant is, maar voor de stad Rijssen lager ligt.  
 
Je kan niemand dwingen. Maar hoe je er ook over denkt, wetenschappelijk is inmiddels wel 
aangetoond dat het veilig is en werkt, aldus Arco Hofland, burgmeester Rijssen-Holten over 
coronavaccinatie. 
 
Veel mensen maken er vanwege geloofsovertuiging de keuze om zich niet te laten inenten 
tegen Covid-19. Met veel voorlichting, extra prikmomenten en huisartsen die hun patiënten 
benaderen zit daar best wat vooruitgang in, zegt Hofland. Maar het gaat mondjesmaat. De 
vaccinatiegraad staat al een aantal weken op 79 procent en daar is nog geen procentpunt 
bijgekomen. 
 
En dat maakt Hofland soms machteloos. Want het blijft ieders eigen keuze om zich te laten 
vaccineren of niet. ‘Je kan niemand dwingen. Maar hoe je er ook over denkt, wetenschappelijk 
is inmiddels wel aangetoond dat het veilig is en werkt.’ 
 
Ondertussen gaat het virus hard rond. Onder jong en oud. Het regent er afgelastingen van 
activiteiten, ziet Hofland. Hij ziet ook hoe veel mensen hun best doen om verspreiding van het 
virus te voorkomen. „In de winkelcentra hangen de spandoeken om te wijzen op de 
maatregelen, de middenstand doet daar heel veel aan. En ook de kerken nemen hun 
maatregelen om het aantal kerkbezoekers beter te reguleren. Maar de cijfers blijven hoog en 
mijn hart bloedt als ik dit zie.’  
 
Een oplossing is er niet. De GGD heeft voor de komende tijd nog twee momenten gepland om 
langs te komen voor vaccinaties, de huisartsen gaan door met hun campagne. En Hofland 
wacht met spanning af wat het kabinet vrijdagavond beslist. ‘Er zijn geen gemakkelijke 
oplossingen. Maar een blinde kan zien dat er extra maatregelen aankomen.’ Bron: De Stentor, 
26 november 2021. 
 
Maleisië heeft besmetting met Omikron-variant vastgesteld 
 
Maleisië heeft een besmetting met de Omikron-variant vastgesteld bij een buitenlandse 
student die twee weken geleden aankwam uit Zuid-Afrika. De 19-jarige vrouw is volledig 
ingeënt en vertoont geen symptomen. 
 
Zij reisde via Singapore naar Maleisië en testte daar bij aankomst positief op corona, waarna 
de jonge vrouw 10 dagen in quarantaine ging. Ze mocht de isolatie op 29 november verlaten. 
 
De gezondheidsautoriteiten hebben de student gevraagd - nadat achteraf bleek dat het bij 
de eerste test om Omikron ging - zich opnieuw te laten testen. Ook acht anderen waarmee zij 
in contact kwam, worden getest. Maleisië heeft inreisverboden afgekondigd voor acht landen 
in zuidelijk Afrika. 
 
Gisteren doken in het naburige Singapore twee Omikron-infecties op. Reden voor Maleisië om 
gevaccineerde reizigers uit de stadstaat een testplicht op te leggen. Tot nu toe hadden 
zij  zonder in quarantaine te gaan toegang tot het land. Bron: AD, 3 december 2021. 
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Oldenzaalse moeder mag na intimiderend gedrag zwembad niet meer in: 
‘Zulk gedrag tolereren wij niet’ 
 
Een moeder uit Oldenzaal mag zich een jaar lang niet meer vertonen bij zwembad 
Vondersweijde in die plaats. Ze kreeg een toegangsverbod wegens intimiderend gedrag, nadat 
ze geen QR-code kon tonen.  
 
Er was chaos, niemand van het personeel hielp. Ik vond dat echt heftig, aldus de Oldenzaalse 
moeder. 
 
De gemoederen liepen donderdag 11 november hoog op in het zwembad. De moeder, waarvan 
de naam bekend is bij de redactie, wilde haar 6-jarige kind naar binnen brengen voor de 
zwemles. Om toegang te krijgen tot het zwembad is een coronatoegangsbewijs vereist.  
 
Daar ging het mis. Zonder QR-code stapte de moeder naar binnen, langs de beveiliger. Die 
greep meteen in en sommeerde haar naar buiten te gaan. De manier waarop dat gebeurde 
kan de Oldenzaalse twee weken na het voorval nog altijd niet bevatten.  Bron: Tubantia, 2 
december 2021.  
 
In winkelcentrum Kanaleneiland in Utrecht draagt zo’n 30 procent geen 
mondkapje: ‘Er wordt amper gehandhaafd’ 
 
Dat er in Nederland al enige tijd een mondkapjesplicht geldt, daarvan is nog niet elke 
Utrechter doordrongen. In winkelcentrum Kanaleneiland neemt zo’n 30 procent van de 
bezoekers niet de moeite om de mond te bedekken. Winkeliers zijn het beu. ‘Als je er wat van 
zegt, krijg je een grote bek.’ 
 
Wel een mondkapje, geen mondkapje, een mondkapje onder de neus of het kapje half onder 
de kin: wie op een donderdagmiddag door winkelcentrum Nova in Kanaleneiland wandelt, valt 
het inderdaad op dat lang niet iedereen zich houdt aan de reeds opnieuw ingevoerde 
mondkapjesplicht.   
 
Rond 11.30 uur ’s ochtends draagt zo'n 27 procent van de bezoekers geen mondkapje, blijkt 
uit een steekproef. Vooral jongeren, scholieren en supermarktmedewerkers lijken de regel aan 
hun laars te lappen. Hoewel er ook veel bezoekers zijn die wél een mondmasker dragen, ligt 
dat percentage een aantal uren later - rond de wat drukkere boodschappenuurtjes - al rond 
de 30 procent.  
 
Het verbaast me ook dat er nergens stickers meer hangen dat mensen hun mondkapje op 
moeten, aldus Jolanda, Bloemenzaak Rozeneiland.  
 
Volgens Jolanda en Destiny, beiden werkzaam in bloemenzaak Rozeneiland, worden de 
mondkapjes inderdaad erg weinig gedragen in het winkelcentrum. ‘Het verbaast me ook dat 
er nergens stickers meer hangen dat mensen hun mondkapje op moeten. Wij hebben ze wel 
op de deur hangen’, wijst Jolanda. ‘Ze worden hier nauwelijks gedragen, hoor. En als je er 
wat van zegt, krijg je een grote bek. Maakt niet uit wie je voor je hebt staan. Het zijn niet eens 
korte lontjes, mensen hebben helemaal géén lontjes meer, lijkt het soms wel.’ 
 
De winkelier heeft gelijk: de stickers die in het begin van de pandemie nog op de ingangen en 
vloeren van het winkelcentrum geplakt zaten, zijn niet teruggekeerd. De ‘hier niet zitten’-
stickers op de witte zitplaatsen die verspreid door het winkelcentrum staan, zijn eveneens 
weg, net als de zuilen met infectiemiddel. 
 
Volgens Destiny zijn het vooral de scholieren die zonder mondkapje lopen. ‘Kijk maar rond de 
lunchtijd, dan zie je het veel. Er word nauwelijks op gehandhaafd hoor, de beveiliger die hier 
altijd stond, zie je ook niet vaak meer rondlopen.’  
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Overbuurvrouw Esmee van Brasserie Vrienden, sluit zich daar bij aan. ‘Sterker nog: er wordt 
helemaal niét gehandhaafd. In het begin kreeg je het al te horen als je een paar meter zonder 
mondkapje door het winkelcentrum liep, maar nu kan je drie rondjes lopen zonder 
aangesproken te worden. Ik maak me er zelf niet zo druk om hoor, je wordt toch afgesnauwd 
als je er wat van zegt.’ 
 
In het winkelcentrum dragen ze ’m vaak niet, dat zie ik ook, maar als ze mijn winkel 
binnenstappen doen ze hem vaak wel op, volgens Yasmin Sayed, Kledingzaak La Robe 
Fashion. 
 
Yasmin Sayed van kledingzaak La Robe Fashion heeft het idee dat mensen ‘minder bang’ zijn. 
‘Niet iedereen vindt het even belangrijk. In het winkelcentrum dragen ze ’m vaak niet, dat zie 
ik ook, maar als ze mijn winkel binnenstappen doen ze hem vaak wel op. En anders zeg ik er 
ook wat van hoor. ‘Mevrouw, sorry, maar hij moet echt op.’Dat is oké. Mensen worden op mij 
niet boos. En als ze hem vergeten zijn, gaan ze vaak zelf weer naar buiten.’ 
 
Enkele politieke partijen stelden donderdagavond in de Utrechtse gemeenteraad vragen over 
de kwestie. Burgemeester Sharon Dijksma gaf aan dat er regelmatig overleg is tussen de 
gemeente, de politie en het winkelcentrum. Onlangs heeft dit volgens haar nog geleid tot acties 
die de veiligheid moeten verhogen. Zo wordt er voorlichting gegeven over het gebruik van 
mondkapjes en is er extra beveiliging van het winkelcentrum zelf.   
 
Dijksma toonde zich bezorgd over de toenemende agressie die soms gepaard gaat met de 
aanscherping van de coronamaatregelen. Het toezien op de regels is volgens haar in eerste 
instantie een verantwoordelijkheid van het winkelcentrum zelf, omdat de gemeente niet 
zomaar extra handhaving beschikbaar heeft. Bron: AD, 3 december 2021.  
 
Belgische sportcompetities voor kinderen moeten minstens tot kerst 
worden stopgezet  
 
Om te voorkomen dat het coronavirus zich tijdens het sporten verspreidt, 
moeten sportcompetities voor kinderen minstens tot kerst worden stopgezet, meent de 
Belgische Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen en het kenniscentrum Gezond Sporten. 
‘Jeugdsport mag geen aanjager van de epidemie zijn’, zeggen de artsen. 
 

Minderjarigen zijn volgens de organisaties de 'motor' van de vierde coronagolf in het land. 
Daarnaast zijn er altijd volwassenen aanwezig bij jeugdsport, stellen de artsen. ‘Om al die 
redenen moeten we de jeugdsportcompetities tijdelijk pauzeren.’ Ook oefenwedstrijden 
kunnen volgens het SKA en het kenniscentrum niet meer. 

Trainen moet wel mogelijk blijven en zwembaden kunnen openblijven. De artsenorganisaties 
noemen het een vervelende maatregel, 'maar geen ramp.’In Nederland is competitiesport voor 
volwassenen en kinderen nog wel mogelijk, zolang de wedstrijden voor 17.00 uur worden 
gespeeld. Bron: AD, 3 december 2021. 

 
Aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika stijgt sneller dan ooit 

Het aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika stijgt vanwege de Omikron-variant sneller dan 
ooit tevoren, zegt Michelle Groome, hoofdwetenschapper van het instituut voor overdraagbare 
ziekten aldaar. De virusvariant lijkt het, anders dan bij eerdere versies van het coronavirus, op 
kinderen voorzien te hebben. 

Groome zegt dat er nog meer onderzoek nodig is naar 
de overdraagbaarheid en schadelijkheid van de Omikron-variant. In de provincie Gauteng, 
waar de variant werd ontdekt, ligt het reproductiegetal boven de 2, wat betekent dat iedere 
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geïnfecteerde persoon gemiddeld meer dan twee mensen besmet met het virus. Bron: AD, 3 
december 2021.  

‘In eerste golf stierven ouderen in verpleeghuis aan corona, nu sterven 
ze mét corona’ 

Gevaccineerde ouderen in verpleeghuizen die corona krijgen, worden minder ziek, maar 
sterven uiteindelijk toch. ‘Het sterfterisico is nu weer gelijk aan dat van de tweede golf’, zegt 
Cees Hertogh, lid van het Outbreak Management Team en hoogleraar ouderengeneeskunde. 
‘Ik schrok ervan.’ 

Vandaag geeft Hertogh, werkzaam bij het Amsterdam UMC, een presentatie aan het OMT over 
de symptomen en sterfte bij Covid-besmettingen in het verpleeghuis. De hoogleraar 
bestudeerde dossiers van honderden verpleeghuisbewoners met corona, waaruit blijkt dat een 
deel mildere symptomen had, maar uiteindelijk toch stierf. De expert benadrukt dat zijn 
onderzoek is gedaan onder ‘extreem kwetsbare’ verpleeghuisbewoners, die een ‘zwakker 
immuunsysteem’ hebben.  

Wat ziet u nu gebeuren in de verpleeghuizen? ‘We hebben de sterfte in verpleeghuizen tussen 
1 september en 17 november onderzocht, aan de hand van gegevens uit de elektronische 
patiëntendossiers. Het risico dat besmette bewoners binnen dertig dagen overlijden is in de 
huidige golf 22 procent, dat percentage is net zo hoog als tijdens de tweede golf, toen er nog 
géén vaccins waren. Ik schrok van die conclusie. We zien nu een wat milder ziektebeeld bij 
corona. Klachten en symptomen lijken in deze golf milder dan in eerdere golven, maar mensen 
gaan er wel aan dood. Mensen lijken dus een milder verloop van de ziekte te hebben, maar 
een vergelijkbaar sterfterisico. Dat is het verrassende van deze bevinding.’  

In de eerste golf stierven mensen aan corona en nu sterven ze met corona, maar ook aan 
algehele zwakheid, minder eten en minder drinken bijvoorbeeld 

Op welke manier zijn de klachten anders? ‘We zien nu niet dat hele heftige beeld van de eerste 
golf, waarbij mensen bijna overnacht stierven en enorm kortademig waren. Hoesten is 
nu minder op de voorgrond. Er is nog wel kortademigheid en koorts. We zien dat een deel van 
de mensen binnen een week sterft, maar een deel komt wat later te overlijden. In de eerste 
golf stierven mensen aan corona en nu sterven ze met corona, maar ook aan algehele 
zwakheid, minder eten en minder drinken bijvoorbeeld.’  

CBS: sterfte op zelfde niveau als begin dit jaar. De sterfte in Nederland blijft toenemen. Tussen 
22 en 28 november overleden naar schatting bijna 4100 mensen. Dat zijn er 250 meer dan de 
week daarvoor en bijna 1100 meer dan in een normale week eind november. In totaal 
overleden in november ongeveer 3500 mensen meer dan verwacht. In Limburg was de 
oversterfte relatief het hoogst. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.  

Van de mensen die overleden woonden er 1650 in een verzorgingsinstelling. 2400 doden waren 
ouder dan tachtig. De sterfte in Nederland zit inmiddels heel dicht bij het niveau van begin 
dit jaar, toen nog niemand gevaccineerd was tegen corona.  

Zijn verpleeghuizen zich wel bewust van de ernst? Vorige week meldde koepelorganisatie 
Verenso nog dat de sterfte aan corona fors lager was dan voorheen. ‘Het zou kunnen dat de 
verpleeghuizen door het milde klachtenbeeld minder alarm hebben geslagen dan tijdens 
eerdere golven. De geluiden vanuit het veld waren veel minder luid dan voorheen. In oktober 
werd er zelfs nog gesproken over het mogelijk loslaten van beschermende maatregelen. Maar 
dat kan dus juist niet. Inmiddels is dat besef er ook wel. Met de huidige virusdruk in de 
samenleving is het echt van het grootste belang dat bezoekers of medewerkers het virus niet 
mee naar binnen nemen. Het virus komt echt niet via de wc in een verzorgingshuis terecht.’ 

Wat zegt de hoge sterfte over de werking van het vaccin? ‘Het ligt voor de hand om te denken 
dat het vaccin een rol speelt bij dat andere klachtenbeeld. Een van de risico’s die je loopt is 
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dat mensen denken: ‘vaccins werken niet’, maar dat is absoluut niet waar. De vaccins werken 
voor de bevolking als geheel uitstekend, tot nu toe. Maar dit onderzoek is gedaan naar 
verpleeghuisbewoners, die zijn extreem kwetsbaar, hun immuunsysteem is ook zwakker. 
Bovendien waart het virus nu veel rond in de samenleving, we weten gewoon dat vaccins nooit 
honderd procent effectief zijn.’  

Gaat de booster verschil maken? ‘Het coronabeleid is noodgedwongen een half experiment. 
We doen een heleboel waarvoor het bewijs nog in ontwikkeling is. Bij de booster weten we niet 
precies wat het juiste moment van toediening is. In oktober dachten we nog dat er geen acute 
haast was, dat beeld is nu gekanteld. Nu moeten we hopen dat het aantal besmettingen onder 
ouderen weer gaat dalen, en dat het daarnaast ook het aantal ernstige ziektegevallen naar 
beneden brengt. Of de booster de sterftekans ook structureel lager maakt, weet ik niet. Hij zal 
wel omlaag gaan, maar hoe lang dat duurt, is nog de vraag.’ 

U hebt ruim achthonderd dossiers onderzocht, maar van de helft is de vaccinatiestatus 
bekend, dat is toch een nachtmerrie? ‘Als onderzoeker ben ik daar inderdaad niet blij mee! 
De vaccinatiegegevens kunnen staan in het elektronisch patiëntendossier, maar óók in het 
dossier van de verzorgende óf in het systeem waarmee geneesmiddelen worden 
voorgeschreven óf in de registratie van de huisarts. Het zou fijn zijn als hier meer centrale 
regie op had gezeten, maar het is zoals het is. Dit is Nederland-Polderland, zo gaat dat hier.’ 
Bron: AD, 3 december 2021.  

Ziekenhuizen Oost-Nederland: corona bemoeilijkt onderhandelingen met 
zorgverzekeraars 

Niet alleen voor Sint Jansdal in Harderwijk en Lelystad, verlopen de gesprekken met 
zorgverzekeraars over contracten voor komend jaar moeizaam. Isala, Gelre en het Deventer 
Ziekenhuis hebben soortgelijke ervaringen. Volgens de ziekenhuizen houden verzekeraars te 
weinig rekening met de gevolgen van de coronapandemie. 

Deze week luidde Sint Jansdal de noodklok, nu de contractbesprekingen met 
zorgverzekeraars voor komend jaar moeizaam verlopen. Andere ziekenhuizen in deze regio 
hebben soortgelijke ervaringen. Veel zorgverzekeraars zetten volgens de ziekenhuizen in op 
krimp. Bron: De Stentor, 3 december 2021.  

Ziekenhuis Sint Jansdal: patiëntenzorg in gevaar door ‘moeizame 
onderhandelingen’ met verzekeraars 

Kan een verzekerde van pakweg Coöperatie VGZ of Menzis volgend jaar nog wel zorg krijgen 
in ziekenhuis Sint Jansdal? Dat is zeer de vraag nu het ziekenhuis met nog geen enkele 
zorgverzekeraar een contract-afspraak voor 2022 heeft kunnen maken. ‘Het is onacceptabel 
dat het zorgaanbod minder moet worden’, zegt bestuurder Arend Jan Poelarends. 

En dus luidt het ziekenhuis de noodklok en stelt zorgverzekeraars een deadline, nu de 
contractbesprekingen zeer moeizaam verlopen. Volgens Poelarends komt het ziekenhuis in de 
contractbesprekingen met verschillende verzekeraars nu zo’n vijf miljoen euro tekort om in 
2022 goede zorg te kunnen leveren. ‘Als dat gat niet zoveel mogelijk wordt gedicht, dan moeten 
we bezuinigen. Dat betekent een verschraling van het zorgaanbod.’ Bron: De Stentor, 1 
december 2021. 

Ziekenhuis SKB Winterswijk en Menzis nog ver uit elkaar over nieuw 
contract: corona belangrijke oorzaak 

Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en zorgverzekeraar Menzis kunnen het niet 
eens worden over het contract van 2022. Corona is een belangrijke reden dat de partijen op 
dit moment nog ver uit elkaar liggen. 
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Door corona is er de afgelopen twee jaar een vertekend beeld ontstaan en is de inschatting 
van zorgkosten voor 2022 moeilijker te maken. ‘We zijn nog in onderhandeling en hopen er de 
komende dagen of weken uit te komen’, zegt SKB-directeur Inge de Wit.  

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken normaal gesproken voor 1 december nieuwe 
afspraken op basis van de voorgaande jaren. Ook het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem 
heeft nog geen contract met Menzis, de belangrijkste zorgverzekeraar in de Achterhoek.  

Als de partijen er niet uitkomen, dan is uiteindelijk de Menzis-verzekerde de dupe. Het 
betekent namelijk dat patiënten die in het ziekenhuis worden behandeld eerst zelf de factuur 
moeten betalen. De rekening moet daarna door de patiënt naar Menzis gestuurd worden. 
Afhankelijk van het soort polis wordt die dan geheel of gedeeltelijk vergoed. 

‘Maar beide partijen zullen het uiterste proberen om het niet zover te laten komen’, zegt De 
Wit. Ook Menzis gaat ervan uit dat er uiteindelijk wel een contract zal komen. De directeur 
van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem heeft vorige week zijn ongerustheid uitgesproken over 
de moeizame onderhandelingen met de zorgverzekeraars.  

Menzis laat weten dat niet alleen corona onderdeel is van de gesprekken. ‘Er is ook de 
gezamenlijke ambitie om de groei van de kosten van de ziekenhuiszorg in 2022 terug te 
brengen naar nul procent’, zegt woordvoerder Jaap Eikelboom.  

Er is ook de gezamenlijke ambitie om de groei van de kosten van de ziekenhuiszorg in 2022 
terug te brengen naar nul procent, aldus Jaap Eikelboom, Menzis.  

Volgens hem liggen dit jaar de onderhandelingen uitermate gevoelig. ‘Niet alleen bij het SKB 
en het Slingeland. Waar zorgpersoneel zich nu met man en macht inzet om in deze coronagolf 
opnieuw de zorg draaiende te houden, zetten wij ons in om samen met ziekenhuisbestuurders 
de zorg in de toekomst beschikbaar te houden.’ 

Toch is door corona een nieuwe werkelijkheid ontstaan in de zorg, stelt SKB-directeur De Wit: 
‘Wij verbazen ons er in het algemeen over dat de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen erg uit 
elkaar liggen in de onderhandelingen. Het gaat dan vooral om begrip voor de situatie met 
betrekking tot corona en de druk op de zorg. Dat zien we breed in Nederland.’  

Wij verbazen ons er over dat de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen erg uit elkaar liggen in 
de onderhandelingen, aldus Inge de Wit, Directeur SKB.  

Volgens De Wit is het SKB nog steeds constructief in gesprek met Menzis en wordt er gezocht 
naar oplossingen om tot elkaar te komen. ‘Elke zorgorganisatie moet onderhandelen en 
daarbij is het niet meer dan logisch dat je er niet direct met elkaar uitkomt. De gesprekken 
hierover worden volop gevoerd en in de komende dagen en weken wordt daarover meer 
duidelijk.’  

Behalve corona en stijgende zorgkosten, speelt bij de onderhandelingen tussen SKB en Menzis 
de mislukte fusie tussen de twee Achterhoekse ziekenhuizen zijdelings een rol. Vorig jaar 
scheidde het SKB zich af van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem na een hoog oplopend 
conflict. De fusie liep uit om een mislukking, toen bekend werd dat het SKB uitgekleed zou 
worden ten behoeve van het Slingeland.  

‘Wij komen vanuit de Santiz-periode uit een bijzondere situatie’, zegt De Wit. Santiz was de 
naam van de fusieorganisatie van de Achterhoekse ziekenhuizen. ’Menzis is als 
hoofdverzekeraar in deze regio onze belangrijkste gesprekspartner en wij merken dat de 
gesprekken moeizaam verlopen. Maar een aantal andere zaken speelt ook een belangrijke rol.’ 

Zo had het SKB met Menzis de afgelopen jaren een contract op basis van een aanneemsom, 
oftewel een vast bedrag ongeacht de hoeveelheid zorg die het ziekenhuis leverde.  
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‘Hierdoor kreeg het SKB toch de kosten vergoed, hoewel wij minder reguliere zorg konden 
leveren door corona. Terwijl andere ziekenhuizen gebruik moesten maken van corona-
compensatieregelingen.’  

Daarnaast is het aantal verzekerden bij Menzis een stuk teruggelopen. Menzis geeft aan dat 
zij het afgelopen jaar 140.000 verzekerden heeft verloren. ‘Maar dat wil niets zeggen over 
contracten. Minder cliënten betekent ook minder kosten’, zegt Menzis-woordvoerder Jaap 
Eikelboom. 

Hij wil nog wel benadrukken dat Menzis-verzekerden in 2022 gewoon kunnen rekenen op de 
ziekenhuiszorg die zij mogelijk nodig hebben. ‘We hebben nog niet met alle ziekenhuizen 
afspraken gemaakt, maar ondanks dat kunnen onze verzekerden in 2022 gewoon naar alle 
ziekenhuizen.’ 

De komende dagen of weken wordt duidelijk worden of de partijen het eens worden over het 
contract van 2022. Bron: DG, 3 december 2021. 

Boostercampagne naar 9000 prikken per dag; Rotterdamse huisarts mist 
'doorpakken' 

Gemiddeld bijna 1500 nieuwe besmettingen per dag, steeds meer mensen die zich willen laten 
testen en de nog altijd lopende vaccinatiecampagne zorgen voor topdrukte bij de GGD 
Rotterdam-Rijnmond. En dan komt daar ook nog eens de net gestarte boostercampagne bij, 
waarin Nederland in vergelijking met andere Europese landen helemaal onderaan bungelt.  
 
‘Het is ontzettend druk, zowel met testen als met vaccineren’, vertelt Yvonne van Duijnhoven, 
directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij kreeg precies een maand geleden, op 2 
november, het advies om te beginnen met het zetten van boosterprikken, het toedienen van 
een derde coronavaccin bij op dit moment vooral ouderen. ‘Als je bedenkt dat we dan op 19 
november de eerste boosterprik zetten denk ik dat we het heel snel gedaan hebben. Het advies 
gaan wij verder niet over.’  
 
De GGD doet naar eigen zeggen 'ontzettend hun best' om de boostercampagne zo snel mogelijk 
op gang te krijgen. ‘Omdat wij het belang zien van ouderen zo snel mogelijk die derde prik 
geven. Het gaat zo snel als dat wij mensen kunnen werven. Dat gaat nu goed, de afspraken 
die we hebben staan worden goed gevuld.’  
 
In de regio Rotterdam-Rijnmond (Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den 
IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, 
Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne) zijn 
de eerste 8 duizend boosterprikken inmiddels gezet door de GGD. ‘Maar natuurlijk moet het 
tempo verder omhoog’, vindt Van Duijnhoven. ‘Wij zijn dagelijks bezig mensen op te leiden. 
Alle 80-plussers hebben nu de uitnodiging op de mat, die groep prikken we zelf en daarvoor 
hebben we het personeel al klaar staan. Dat is geen enkel probleem.’  
 
Uiteindelijk wil de GGD tussen de 7000 en 9000 boosterprikken per dag gaan zetten. Het 
precieze aantal hangt nog van de samenwerking met andere partijen af, bijvoorbeeld de 
huisartsen. ‘In onze regio gaan de huisartsen een deel van de mensen die thuiszit en niet 
mobiel is prikken’, legt Van Duijnhoven uit. ‘De verdeling zetten we nu uit. We hebben een 
goede samenwerking, met elkaar gaan we dit zo snel mogelijk doen.’  
 
Matthijs Van der Poel, praktijkhouder in Rotterdam-Delfshaven, is een van de huisartsen die 
een deel van zijn patiënten gaat 'boosteren.’Hij kan niet wachten tot hij mag beginnen. ‘Ons 
geduld wordt vaker op de proef gesteld’, vertelt Van der Poel. ‘Wij willen onze patiënten gewoon 
goed beschermen dus we willen een extra tandje bijzetten.’  
 
De GGD en de huisartsen voeren op dit moment nog overleg over de precieze verdeling van de 
boostervaccins, maar volgens Van der Poel had dat allang uitgewerkt moeten zijn. ‘Als het 
advies er is kun je naar mijn mening twee dagen later beginnen. Het duurt allemaal zo lang. 
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Wij huisartsen zijn gewend om sneller te handelen. De GGD denkt hartstikke goed mee, maar 
wij missen soms het sneller doorpakken.’  
 
Van der Poel benadrukt zijn samenwerking met de GGD enorm te respecteren. ‘Maar zij 
hebben gewoon een mankrachttekort. Dat is waar wij huisartsen zeggen: zet ons en 
thuiszorgmedewerkers in. We hebben duizenden mensen die kunnen prikken. Uiteindelijk 
komen we er wel, maar het mag van ons veel sneller. Het is echt geen moeilijk trucje om 
iemand in een spier te prikken, dat kunnen zoveel mensen in Nederland.’ 
 
Een groep huisartsen, verenigd in de actiegroep Het Roer Moet Om, riep woensdag op om niet-
mobiele ouderen op korte termijn te laten vaccineren door huisartsen. ‘Eendrachtig optreden 
van de huisartsen kan ervoor zorgen dat zij voor de feestdagen ruim 100 duizend immobiele 
mensen thuis kunnen vaccineren. Deze kwetsbare ouderen kunnen hiermee een veiliger 
Kerstperiode tegemoet zien’, aldus de actiegroep. De artsen verwachten dan minder opnames 
in ziekenhuizen en verpleegtehuizen. 
 
‘In die filosofie ga ik geheel mee’, reageert Van der Poel. ‘Maar de keerzijde is dat heel veel 
huisartsen het er echt niet bij kunnen hebben, omdat er ook veel ziekteverzuim in praktijken 
zelf is.’ 
 
Zelf is Van der Poel net hersteld van corona. Zijn team is daarmee weer op volledige sterkte. 
‘Wij gaan van deze boostercampagne topprioriteit maken. Ik zit nu al te bedenken dat ik 
volgende week donderdag mijn niet-mobiele patiënten ga prikken, samen met de 
verpleegkundigen van het team. We gaan er gewoon voor.’ 
 
Het liefst zou Van der Poel al zijn patiënten van boven de vijftig jaar zo snel mogelijk een derde 
(of tweede, in het geval van vaccinatie met het Janssen-vaccin) prik toedienen. ‘Maar dat is 
niet reëel. Ik krijg niet zoveel vaccins en ik spreek niet voor alle huisartsen. Zelf wil ik mijn 
patiënten graag beschermen, ik heb mensen van zeventig jaar met longaandoeningen die 
gewoon in angst zitten en echt nog wel een tijd moeten wachten. Het liefst zou ik die prikken, 
maar die macht heb ik niet.’  
 
Waar de boostercampagne nog maar net op gang is, heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond ook 
nog de handen vol met het zetten van de 'gewone' eerste en tweede prikken. De vaccinatiegraad 
in Rotterdam-Rijnmond blijft met 74 procent immers nog behoorlijk achter bij het landelijk 
gemiddelde van 85 procent. Daarom zet de GGD nog altijd veel mensen in op het zogenaamd 
'fijnmazig vaccineren', waarmee de gezondheidsdienst onder meer mensen in 
achterstandswijken op basis van voorlichting en informatie probeert te overtuigen een vaccin 
te nemen. 
 
‘We zitten heel veel in de wijken, we hebben twintig locaties waar we minstens een dag 
aanwezig zijn’, legt GGD-directeur Van Duijnhoven uit. ‘Dat vergt veel inzet van het personeel. 
Langzaamaan gaan we die mensen verschuiven richting de boostercampagne, maar we willen 
dat fijnmazig vaccineren niet meteen loslaten, omdat de eerste prik nog altijd het meeste effect 
heeft in het voorkomen van een ernstig ziektebeeld en een ziekenhuisopname. Wij moeten 
onze aandacht verdelen over boosteren en fijnmazig vaccineren.’ Bron: Rijnmond,nl, 2 
december 2021.  
 
Twee afgebroken vaccinatiehallen komen weer terug: GGD wil snel meer 
boosterprikken zetten 
 
De GGD Rotterdam-Rijnmond trapt weer het gaspedaal in voor het zetten van boosterprikken. 
Halverwege december openen twee nieuwe vaccinatielocaties in Albrandswaard en op 
Rotterdam-Katendrecht. Daar waar eerder de prikpaviljoens werden afgebroken, bouwt de 
GGD ze nu weer op.  
 
Alle 60-plussers die zes maanden of langer geleden hun laatste vaccinatie kregen, moeten nog 
dit jaar een uitnodiging krijgen voor een boosterprik, zo beloofde demissionair zorgminister 
Hugo de Jonge deze week tijdens het coronadebat. Wanneer zij dan aan de beurt zijn? ‘We 
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doen heel erg ons best om zo snel mogelijk veel mensen te prikken, maar dat is niet alleen 
aan ons. Het is een landelijke opgave en die is mega’, zegt Yvonne van Duijnhoven, de nieuwe 
directeur van GGD Rotterdam-Rijnmond.  
 
Van Duijnhoven stelt dat de Nederlandse GGD’en pas op 2 november de opdracht kregen voor 
het zetten van de oppepper om met name ouderen weer beter te beschermen. ‘Op 19 november 
zijn we gestart. Zo snel als we konden.’ Alleen in Hellevoetsluis en Rotterdam-Crooswijk 
worden nu boostervaccinaties gegeven.  
 
Er is veel belangstelling voor, zo merkt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Al blijkt het voor 
ouderen soms moeilijk een afspraak te maken. Sinds donderdag mag iedereen geboren in 
1941 of eerder een afspraak maken, zowel telefonisch als online. Alleen wie belt kan ook direct 
een afspraak maken voor de mantelzorger of partner die 60+ is, maar hier zijn lange 
wachttijden. 
 
In de regio hebben ondertussen de eerste tienduizend ouderen hun boostervaccinatie 
gekregen. ‘Maar het tempo en het aantal moeten omhoog.’ Het doel is zeven- tot negenduizend 
prikken per dag. Naast de locaties in Albrandswaard, Hellevoetsluis en twee in Rotterdam 
moeten er uiteindelijk nog twee bij komen. Daarover lopen nu de gesprekken.  
 
Was het niet slimmer geweest de paviljoens die eerder in gebruik waren te laten staan? ‘In de 
zomer werd nog gesteld dat extra bijprikken op de korte termijn niet nodig was. Je wilt niet 
maanden een parkeerplaats bezet houden voor een leeg paviljoen.’ Op Katendrecht staat de 
prikhal naast het SS Rotterdam, in Albrandswaard bij het gemeentehuis aan de Hofhoek. 

Van Duijnhoven stelt dat er een ‘goed aanbod’ aan personeel is om te prikken. ‘We zijn nog in 
gesprek met huisartsen en andere partijen die willen helpen.’ Ook Defensie wil bijspringen, 
maar het is nog niet duidelijk waar in Nederland. 

 
In februari werd de vaccinatiehal in Albrandswaard opgebouwd, in december weer. © Jan Kok 
| Boomerang Fotografie  

Er gaan wel 49 medewerkers van Defensie aan de slag bij het testen in de Rotterdamse regio. 
Dit naast andere medewerkers die in opleiding zijn of weer terugkomen. Ook hier wil de GGD 
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een slag maken om voor de kerst veel meer te kunnen testen, tot 11.000 testen op één dag. 
Vooralsnog gebeurt dat op de bestaande testlocaties, bij de kleine testplekken kan dit ook 
zonder afspraak.   

Extra handen voor de boosterprikken komen vrij als er in december locaties in wijken voor de 
eerste prik sluiten. Nu zijn er nog 25 locaties minstens één dag per week open in de wijken 
waar de vaccinatiegraad laag is. Op meerdere plekken per dag kunnen mensen dus nog zonder 
afspraak binnenlopen om zich alsnog te laten vaccineren.  

‘Ik hoop erg dat mensen die hun vaccinatie eerder hebben uitgesteld alsnog komen. Al is het 
maar omdat zij merken wat de gevolgen zijn, omdat ze horen van iemand die ernstig ziek is 
of omdat een operatie van een naaste wordt uitgesteld. En twijfel je nog, stel je vragen. Maar 
als je het dan nog niet wilt, dan denk ik dat je nooit wil.’ Bron: AD, 3 december 2021. 

Misdragingen politiestudenten die fout in gaan worden ernstiger 

De misdragingen van politiestudenten die de fout in gaan worden ernstiger. Zo is de afgelopen 
jaren vaker sprake van studenten die informatie lekken of informatie uit politiesystemen voor 
privédoeleinden gebruiken. Dat meldt de politie na onderzoek door de afdeling Veiligheid, 
Integriteit en Klachten (VIK), dat plaatsvond in opdracht van de korpsleiding. 

De korpsleiding besloot tot het onderzoek na signalen van docenten van de politieacademie 
en vakbonden over een toename van ‘normafwijkend gedrag’ van politiestudenten. De politie 
concludeert nu op basis van het onderzoek dat daarvan geen sprake is.  

Het aantal interne onderzoeken naar politiestudenten steeg weliswaar van 18 in 2016 naar 
38 in 2020, maar het aantal studenten nam in dezelfde periode ook toe, van 2300 naar ruim 
4000. ‘Het aantal onderzoeken naar studenten blijkt stabiel: rond 1 procent van de populatie’, 
aldus de politie.  

Dat de misdragingen van de studenten die de fout in gaan wel ernstiger worden, zou komen 
door de laagdrempelige toegang tot politiegegevens via de applicatie Meos op de diensttelefoon. 
Dat zorgt in veel gevallen voor de verleiding, aldus de onderzoekers. 

Om misbruik van politie-informatie te voorkomen zijn recent preventiemaatregelen getroffen, 
geeft de politie aan. Zo krijgen studenten pas in een later stadium van hun opleiding toegang 
tot informatiesystemen. Ook zijn oefendatabases gemaakt, zodat studenten geen gebruik 
hoeven te maken van echte data.  

Je mag niet zomaar alles delen met collega’s of vrienden, volgens Lonneke Soudant, 
Sectorhoofd van de afdeling VIK. 

‘Dat het percentage normoverschrijdingen onder studenten niet toeneemt, is fijn. Maar 
uiteindelijk willen we dat percentage omlaag brengen’, zegt sectorhoofd van de afdeling VIK 
Lonneke Soudant. Volgens Soudant is de meeste winst te behalen door bewustwording. ‘Het 
onderzoek laat zien dat een deel van de politiestudenten onvoldoende beseft wat het betekent 
om bij de politie te gaan werken. Het opzoeken en delen van informatie is aan strenge regels 
gebonden. En je mag niet zomaar alles delen met collega’s of vrienden.’ 

Ook op het gebied van drugsgebruik moet het bewustzijn worden vergroot, zegt Soudant. ‘Een 
maatschappelijk relatief breed geaccepteerd fenomeen als drugsgebruik wordt bij de politie 
niet getolereerd. Wie bij de politie wil werken, moet zich daarvan terdege bewust zijn.’ De 
afdeling VIK en de Politieacademie gaan de komende tijd verder bekijken welke verbeteringen 
mogelijk zijn. Bron: AD, 3 december 2021.  

Slowakije heeft een van Europa's laagste vaccinatiegraden en meldt 
een nieuw record aan dagelijkse besmettingen 

Slowakije heeft een van Europa's laagste vaccinatiegraden en meldt een nieuw record aan 
dagelijkse besmettingen. De afgelopen 24 uur werden 15.278 mensen positief getest op het 
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coronavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid. In het land met 5,5 miljoen inwoners 
liggen momenteel 3404 coronapatiënten in een ziekenhuis. 630 van hen zijn opgenomen op 
de intensive care. Bron: AD, 3 december 2021. 

De Zwitserse kantons Genève en Vaud hebben 2000 personen - 
waaronder 1600 kinderen -  onder quarantaine gesteld  

De Zwitserse kantons Genève en Vaud hebben 2000 personen - waaronder 1600 
kinderen -  onder quarantaine gesteld nadat op een internationale school besmettingen met 
de Omikron-variant zijn ontdekt. De twee besmettingen worden gelinkt aan een persoon die 
onlangs terugkeerde uit Zuid-Afrika en positief testte op de virusvariant. 

Reden voor de gezondheidsautoriteiten om alle studenten en personeel van de Châtaigneraie-
campus tien dagen in isolatie te plaatsen. Ook directe familieleden van de leerlingen moeten 
zich laten testen op de Omikron-variant. 

Zwitserland heeft tot nu toe een handvol besmettingen met de nieuwe variant vastgesteld 
in vijf van zijn kantons. Het land heeft inreisverboden afgekondigd voor landen in het zuiden 
van Afrika. Ook geldt voor reizigers uit 23 landen, waaronder Japan, Groot-Brittannië en 
Canada, een quarantaineplicht. Bron: AD, 3 december 2021.  

In Rusland is het aantal dagelijkse coronabesmettingen en overlijdens  al 
weken ongeveer gelijk 

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen en overlijdens ten gevolge van Covid-19 
in Rusland zijn al weken ongeveer gelijk. Ook vandaag meldt de gezondheidsdienst 32.930 
nieuwe infecties met het virus en 1217 sterfgevallen. Bron: AD, 3 december 2021. 

Gezondheidsraad komt met advies over vaccinatie van kinderen 
uit medische risicogroepen 

De Gezondheidsraad komt vanmiddag laat met een advies over vaccinatie van kinderen van 5 
tot en met 11 jaar uit medische risicogroepen. Een prikadvies dat geldt voor alle kinderen 
wordt volgende week verwacht. Kinderen die gevaccineerd worden, krijgen net als 
volwassenen twee prikken met het Pfizer/BioNTech-vaccin, maar dan wel een lagere dosis. 
Het gaat om 10 microgram in plaats van 30 microgram per prik. Bron: AD, 3 december 2021. 

Reisbeperkingen alleen zijn niet het antwoord op verspreiding van 
Omikron-variant en huidige besmettingsgolf 

Reisbeperkingen alleen zijn niet het antwoord op de verspreiding van de Omikron-variant en 
de huidige besmettingsgolf, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De organisatie dringt 
er bij landen op aan de zorgcapaciteit te vergroten en de vaccinatiecampagnes een extra 
impuls te geven.  

Om Omikron buiten de deur te houden, hebben veel landen reisverboden ingesteld, maar de 
virusversie heeft zich inmiddels verspreid naar Azië, Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-
Oosten, Europa en Afrika. In Zuid-Afrika, waar de mutatie het eerst werd opgemerkt, heeft 
Omikron al zeven van de negen provincies bereikt.   

‘Met grenscontroles winnen we tijd, maar elk land moet zich voorbereiden op 
nieuwe stijgingen in het aantal ziektegevallen’, zegt WHO-directeur Takeshi Kasai. ‘We 
moeten niet alleen op grensmaatregelen vertrouwen. Het belangrijkste is dat we ons 
voorbereiden op varianten met een hoge overdraagbaarheid.’ 

Kasai dringt er bij landen op aan om zwakkere groepen volledig te vaccineren en vast te 
houden aan maatregelen als het dragen van mondkapjes en het bewaren van voldoende 
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afstand. ‘De huidige informatie suggereert dat we onze aanpak niet hoeven te wijzigen’, aldus 
de WHO-voorman. Bron: AD, 3 december 2021. 

Reisorganisaties hebben in kort geding geëist dat de overheid 
reisadviezen voor landen buiten de Europese Unie moet aanpassen 

81 kleine en middelgrote reisorganisaties hebben in een kort geding geëist dat de 
Nederlandse overheid de reisadviezen voor landen buiten de Europese Unie moet aanpassen. 
Volgens de eisers zou het ministerie van Buitenlandse Zaken nu onjuiste reisadviezen afgeven 
als het gaat om de coronapandemie. 

Zo wordt voor de meeste landen buiten de Europese Unie, ook 
voor gevaccineerde Nederlanders, een oranje kleurcode aangehouden terwijl het aantal 
coronabesmettingen daar vaak lager is. Dat betekent dat de overheid aanraadt alleen af te 
reizen naar zo'n land als het echt noodzakelijk is en dus niet voor vakantie .  

Verre reizen worden volgens de sector nu onterecht ontmoedigd wat grote schade 
toebrengt, maar de rechter gaat daar niet in mee. De rechter oordeelde dat het onderscheid 
dat door het ministerie wordt gemaakt tussen landen binnen en buiten de EU 'misschien niet 
consequent is, maar dat het daarmee nog niet onrechtmatig is.’De overheid hoeft de 
adviezen niet aan te passen. Bron: AD, 3 december 2021. 

 

Maak van sinterklaas geen feest voor het virus, zegt minister De Jonge. Dus doet ook de Sint 
zelf even een testje. © EPA  

Sinterklaas is een echt familiefeest dus tevoren even testen 

‘Sinterklaas is echt een feest dat je viert met opa en oma en met de kleinkinderen’, zegt 
coronaminister Hugo De Jonge. ‘Maar als je dat doet, doe dan ook even een zelftest zodat 
Sinterklaas een feest blijft en geen feest voor het virus wordt.’ 
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Het kabinet hoopt dat mensen Sinterklaas gaan vieren, maar voorzichtig zijn met vooral de 
ouderen. Zowel De Jonge als justitieminister Grapperhaus benadrukken dat er een 'dringend 
advies' ligt om niet meer dan vier gasten thuis te ontvangen.  

Grapperhaus prijst de 'oude Nederlandse traditie' die Sinterklaas is, ‘met gedichten, 
met surprises, met pepernoten en leuke cadeaus.’Het feest afblazen vindt hij hoe dan ook niet 
nodig. ’Hou het beperkt, maar maak nog steeds een gedicht.’ 
 
Desnoods kunnen mensen Sinterklaas 'via WebEx' vieren, grapt Grapperhaus verwijzend 
naar de beveiligde videobeldienst die binnen de overheid veel wordt gebruikt voor 
vergaderingen. Met de Kerstman heeft hij 'helemaal niets.’Bron: AD, 3 december 2021.   

Jens Spahn is erg sceptisch over het verplicht vaccineren 

De Duitse minister van Gezondheid, Jens Spahn, is volgens de Rheinische Post erg 
sceptisch over het verplicht inenten van mensen. Spahn zegt tegen de krant dat hij in het 
parlement tegen een algemene vaccinatieplicht gaat stemmen. 

‘Ik heb altijd gezegd dat er geen vaccinatieplicht komt en dat blijft mijn uitgangspunt’, aldus 
de minister. Spahn zei daarna dat de kans heel groot is dat de prikplicht wel wordt 
aangenomen, omdat de meeste leden van de Bondsdag voor zijn. 

Bondskanselier Angela Merkel en haar beoogd opvolger Olaf Scholz kondigden gisteren aan 
dat er overeenstemming is bereikt over invoering van een verplichte inenting in februari 2022. 
Ook komen er strenge restricties voor niet-gevaccineerden. 

Zo mogen alleen nog gevaccineerde of recent genezen mensen naar de horeca en niet-
essentiële winkels. Spahn noemde die maatregelen 'rechtvaardig.’‘Als alle volwassen Duitsers 
waren ingeënt, dan zaten we nu niet in deze situatie.’ Bron: AD, 3 december 2021. 

Hof te Den Haag heeft terecht eis van Viruswaarheid afgewezen 

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad concludeert dat het hof in Den Haag de eis 
van Stichting Viruswaarheid.nl, om de landelijke avondklok van begin dit jaar buiten werking 
te stellen, terecht heeft afgewezen. 

Volgens de advocaat-generaal is het gevaar voor de volksgezondheid van besmetting met het 
virus Covid-19 op te vatten als een 'buitengewone omstandigheid', zoals die in de Wet 
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag te vinden is. 

Daardoor mocht de omstreden avondklok volgens het advies aan de Hoge Raad worden 
afgekondigd. Het gaat hier om een advies aan het hoogste rechtscollege, dat veelal wordt 
gevolgd. Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet is nog niet bekend. Bron: AD, 3 december 
2021. 

Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in België heeft 
voorlopig een piek bereikt  

De Vlaamse viroloog Steven Van Gucht meent dat het aantal nieuwe 
besmettingen en ziekenhuisopnames in België voorlopig een piek lijken te hebben bereikt. 
‘Maandag 22 november hebben we mogelijk de piek van de besmettingen voor deze vierde golf 
bereikt. Toen zijn 25.574 besmettingen vastgesteld.’ 

Die piek geldt nog niet voor het aantal Covid-19-patiënten dat naar de ic-afdelingen moet. De 
top wordt daar naar verwachting volgende week bereikt, met in totaal 850 tot 1000 
coronapatiënten. Het blijft onduidelijk of de ic-cijfers daarna snel zullen dalen of blijven 
hangen op dat hoge niveau, aldus Van Gucht. 
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De Belgische regeringen overleggen vandaag over strengere coronamaatregelen, zoals 
het sluiten van basisscholen en het vroegere dichtgaan van de horeca. Of het tot een lockdown 
komt, is de vraag. ‘Extra maatregelen zullen het voordeel hebben dat we coronacijfers 
sneller zullen kunnen afbouwen’, aldus Van Gucht. Bron: AD, 3 december 2021.  

Zestigplussers kunnen wél boosterprik halen zonder afspraak (maar onder 
strenge voorwaarden) 

Goudse en Alphense 60+’ers en leeftijdsgenoten uit de regio kunnen ook zonder afspraak 
langskomen voor een boosterprik. Met deze vrije inloop onder strenge voorwaarden is de GGD 
Hollands-Midden donderdagmiddag begonnen. 

Op veel andere plekken kun je alleen op afspraak een boosterprik krijgen als je geboortejaar 
aan de beurt is. Maar de GGD Hollands-Midden pakt het anders aan omdat zij handen vrij 
heeft: er zijn meer personeel en prikken dan er afspraken staan ingepland.  

‘Om geen tijd in deze boostercampagne te verliezen, hebben wij besloten de vrije tijdsloten 
onder strenge voorwaarden beschikbaar te stellen aan mensen die zonder afspraak 
langskomen’, zegt een GGD-woordvoerder. Zij wijst erop dat het aantal beschikbare plekken 
per dag wisselt. ‘Wij kunnen daarom niet beloven dat iemand ook echt geprikt wordt als hij of 
zij langskomt.’ 

Een boosterprik halen zonder uitnodiging kan alleen voor mensen die 60 jaar zijn of ouder 
(geboren in of voor 1961). Een andere voorwaarde is dat de laatste coronavaccinatie óf de 
laatste coronabesmetting minimaal een half jaar geleden was. Verder moet iemand de 
griepprik tenminste twee weken geleden hebben gekregen of pas over 2 weken krijgen. 

‘Er vindt een strenge selectie plaats aan de deur’, volgens de woordvoerder. ‘Als je niet aan de 
voorwaarden voldoet, word je weggestuurd. Op het moment dat de vrije plekken bijna gevuld 
zijn beëindigen wij de rij. Mensen die nog staan te wachten worden naar huis gestuurd.’ 

De GGD Hollands-Midden laat weten dat de vrije inloop geldt voor alle vaste vaccinatielocaties. 
Daarbij gaat het dus om Alphen, Gouda en Leiden. Bron: AD, 3 december 2021.  

Wegens de toename van het aantal ernstige coronabesmettingen gaat 
de ic-capaciteit naar 1250 bedden 

Wegens de toename van het aantal ernstige coronabesmettingen gaat de ic-
capaciteit maandag omhoog naar 1250 bedden. Nu zijn er ongeveer 1150 ic-bedden 
beschikbaar. Ziekenhuizen moeten die bedden leveren en andere zorg daardoor afschalen, 
volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Een woordvoerder noemt dat 
'heel pijnlijk.’Op de ic's lagen gisteren 605 coronapatiënten, het hoogste aantal sinds 23 mei. 
Bron: AD, 3 december 2021. 

Coronavaccins moeten aangepast worden tegen Omikron-variant 

Producenten van coronavaccines moeten er rekening mee houden dat zijn hun producten 
'naar alle waarschijnlijkheid' moeten aanpassen om effectief te zijn tegen de Omikron-variant, 
zegt de Wereldgezondheidsorganisatie vandaag. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar 
de overdraagbaarheid van de virusvariant. 

Maar zegt WHO-woordvoerder Christian Lindmeier: ‘Het is zeer aan te raden dat 
vaccinproducenten vooruit plannen en er alvast van uitgaan  dat ze de bestaande vaccins 
moeten aanpassen.’ Volgens Lindmeier is het zaak 'niet te wachten tot alle alarmbellen 
afgaan.' Bron: AD, 3 december 2021.  
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Streep door je skivakantie door Duitse maatregelen: ‘Kwart van 
kerstreserveringen kwijt’ 

Niet alleen de skivakantie in Oostenrijk en Zwitserland dreigt niet door te gaan. Ook de 
mensen die de kerstvakantie in Duitsland wilden doorbrengen, zetten een streep door de 
vakantie. Belangrijkste reden: kinderen moeten volgens het huidige reisadvies eerst vijf dagen 
in quarantaine. 

‘Een kwart van de reserveringen met kerst ben ik al kwijt’, zegt Judith van Zon van Hotel 
resort Winterberg in de gelijknamige populaire Duitse skibestemming. De hele dag hangt ze 
aan de lijn met gasten over wat precies de regels zijn in Duitsland.  

Eén regel sprong er de afgelopen week uit: omdat Nederland wordt aangemerkt als 
hoogrisicogebied, moet iedereen die niet gevaccineerd is - en dus ook jonge kinderen - vijf 
dagen lang in quarantaine.  Hoewel er ook veel onduidelijkheid was over de regel, zorgt het 
ervoor dat verschillende vakantieparken in allerijl de gezinnen hebben geïnformeerd die in 
december zouden afreizen. ‘Gelukkig hebben we hen een mogelijkheid om om te boeken 
kunnen geven’, zegt Baptiste van Outryve van Roompot, waar de regel ook bekend is. 
‘Andersom zijn er ook in Nederland strengere regels, zodat we Duitsers die dat willen een plek 
in eigen land kunnen aanbieden.’  

Bij Centerparcs klinkt een zelfde verhaal. ‘Die quarantaine van vijf dagen is natuurlijk heel 
lastig om aan te voldoen. We krijgen er veel vragen over. Als mensen dat willen, dan boeken 
we een reis om naar een park in Nederland. Groot voordeel van ons is dat de beleving op veel 
parken gelijk is’, zegt Martijn Tabak van Centerparcs. ‘We merken dat mensen sowieso al veel 
meer in eigen land boeken.’  

Maar wie wil skiën, kan dat natuurlijk niet in Nederland doen. In wintersportplaats 
Winterberg - er ligt inmiddels sneeuw op de piste - komt de klap dan ook harder aan. Tal van 
gezinnen hebben nu al hun streep door de vakantie gezet, omdat anders de opzegtermijn was 
verlopen. Er was veel onduidelijk, vertelt Van Zon. ‘En je merkt dat het voor sommigen al te 
veel is dat ze nu een formulier ‘anreiseanmeldung’ in moeten vullen als ze naar Duitsland 
willen.’  

Wat precies de regels zijn, blijft lastig te achterhalen. En dat zorgt voor verwarring. Volgens 
Van Zon heeft de deelstaat Noordrijn-Westfalen inmiddels besloten dat kinderen toch niet in 
quarantaine hoeven. ‘Dat ga ik dus zo snel mogelijk op mijn website plaatsen, zodat hopelijk 
de gezinnen het met oud en nieuw toch aandurven.’  Of het klopt, is echter de grote 
vraag. Vertegenwoordigers van de deelstaat kunnen net als woordvoerders van de 
toeristenorganisaties niet precies duidelijk maken hoe het zit.   

Voor toeristen is er voorlopig maar een optie: vasthouden aan het officiële Nederlandse 
reisadvies. En op de website van de rijksoverheid staat onomwonden: ‘Reizigers die geen 
vaccinatie- of herstelbewijs hebben gaan na inreis in Duitsland in quarantaine. Dit geldt 
ongeacht de leeftijd.’  

Een tegenvaller dus voor de vele toeristische bedrijven. Net als in Nederland zijn er in 
Duitsland wel compensatieregelingen voor ondernemers. ‘Maar dat dekt natuurlijk niet alles’, 
zegt Van Zon.  ‘Er zijn ook bedrijven die het niet gaan redden.’  Bron: AD, 2 december 2021. 

Is Afrika Cup door Omikron-variant veilig voor Haller en Sangaré? Clubs 
willen gesprek met FIFA 

De European Club Association (ECA) wil graag in gesprek met FIFA over de veiligheid van de 
spelers die zijn geselecteerd voor de Afrika Cup. De bond maakt zich zorgen over de 
ondertussen wijdverspreide Omikron-variant, die in Zuid-Afrika is ontstaan.  
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Meerdere landen hebben vliegverboden ingevoerd sinds de uitbraak van de Omikron-variant 
in het zuiden van Afrika. ‘Het bestuur wil urgent met de FIFA praten om te garanderen dat 
alle nodige voorzorgsmaatregelen beschikbaar zijn om de Spelers te beschermen’, zegt de ECA, 
die 240 clubs vertegenwoordigt.  

In totaal doen er 24 landen mee aan de Afrika Cup, die tussen 9 januari en 6 februari in 
Kameroen wordt gespeeld. Uit de eredivisie zouden onder andere Sébastian Haller, André 
Onana en Ibrahim Sangaré meedoen aan het toernooi. Enkele Premier League clubs hebben 
in september al geweigerd om hun spelers naar landen te laten vertrekken die op de 'rode lijst’ 
van het Verenigd Koninkrijk stonden.   

De ECA gaf ook aan dat er unaniem tegen het plan van de FIFA werd gestemd om het WK elke 
twee jaar te organiseren. Bron: AD, 3 december 2021.  

Floortje (15) mocht vanwege haar ziekte geen corona krijgen, maar kreeg 
het toch: ‘Mensen, let op en laat je testen’  

Als moeder deed ze er bijna alles aan om corona buiten de deur te houden. Allemaal om 
Floortje (15) te beschermen. Zij heeft door chemokuren een allergie ontwikkeld, waardoor ze 
niet mag worden gevaccineerd. Toch is Floortje nu positief getest.  

Waarschijnlijk heeft ze het virus opgelopen tijdens een onschuldig logeerpartijtje bij familie. 
Moeder Neeltje Verpoorten uit Zutphen doet daarom een oproep: ‘Alsjeblieft, let op en laat je 
testen. We kunnen het virus echt alleen samen verslaan.’ 

Waar veel van haar leeftijdsgenoten naar omstandigheden onbezorgde tienerjaren doormaken, 
staat het leven van de 15-jarige Floortje Haank uit Zutphen al drie jaar op zijn kop. In 
november 2018 is bij haar acute leukemie vastgesteld. Een vorm van bloedkanker waarbij het 
beenmerg te veel witte bloedcellen aanmaakt.  

Vanwege haar ziekte zag Floortje de afgelopen drie jaar meer ziekenhuizen van binnen dan 
een gemiddeld persoon in een leven doet. Ze kreeg chemotherapie, waarvan haar laatste 
behandeling nog maar enkele weken geleden was. De kanker lijkt weg, maar de angst is nooit 
verdwenen.  

‘We zijn als de dood voor corona’, zegt moeder Neeltje. ‘Floortje heeft niet de conditie van een 
gemiddelde 15-jarige. Bovendien kan ze zich niet laten vaccineren. Bij een van haar eerste 
chemokuren kreeg ze namelijk een zeldzaam heftige reactie. Toen bleek dat ze een bepaald 
stofje niet kan verdragen.’  

‘Zij is allergisch voor polyethyleenglycol (PEG). Ditzelfde stofje is juist een belangrijk 
bestandsdeel van veel coronavaccins. Een speciaal covidteam heeft vanuit het ziekenhuis 
geoordeeld dat vanwege haar allergie én de achtergrond van haar ziekte een vaccin te 
gevaarlijk is voor haar.’ 

Toen bij Floortje leukemie werd vastgesteld, bleek dit niet het enige waar ze aan lijdt. Ze heeft 
het Li-Fraumeni syndroom (LFS), een zeldzame erfelijke aandoening waarbij je een verhoogde 
kans hebt op onder andere bot-, hersen- en borstkanker. Moeder Neeltje: ‘Ze behoudt de rest 
van haar leven altijd een verhoogde kans op kanker.’ 

In de vaccins van Pfizer en Moderna zit een polyethyleenglycol (PEG)-verbinding. Het stofje 
zorgt ervoor dat het vaccin door het lichaam wordt opgenomen en kan dus niet worden 
weggelaten. In het AstraZeneca-vaccin zit polysorbaat 80, een vergelijkbare stof die mogelijk 
ook reacties kan uitlokken. Alleen in het Janssen-vaccin zit niet zo'n soort verbinding. Het 
Janssen-vaccin is op dit moment echter niet beschikbaar voor minderjarigen en dus geen 
optie voor Floortje.  
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Omdat Floortje door haar allergie niet is ingeënt tegen het coronavirus, doet haar moeder er 
bijna alles aan om het virus buiten de deur te houden. Dat heeft ook gevolgen voor het broertje 
(12) en zusje (9) van Floortje.  

 
Floortje in 2018, toen bij haar leukemie was vastgesteld. © Arjan Gotink  

 ‘Het is nog net geen kluizenaarsbestaan, maar we hebben behoorlijk geïsoleerd geleefd’, zegt 
Neeltje. ‘Vriendinnen zie ik bijvoorbeeld al tijden niet meer. En vanwege het toenemende 
aantal besmettingen van de afgelopen tijd, houd ik in overleg met de scholen de kinderen 
sinds vorige week thuis. Ze krijgen digitaal onderwijs, júist om te voorkomen dat Floortje het 
virus zou oplopen.’  

En toch sloeg het noodlot toe. Vrijdag gingen Floortje en haar broertje en zusje uit logeren bij 
familie. Een onschuldig bezoek, dacht moeder Neeltje.  

Het is niet zij die hierover in eerste instantie contact zoekt met de Stentor, maar haar vader, 
Jan Herman Verpoorten, de opa van Floortje. Die wilde benadrukken dat het gevaar al in een 
klein hoekje zit. ‘Mogelijk kan het voorbeeld van mijn kleindochter anderen helpen om zich 
sneller te laten testen’, zegt hij. 

Ik had na mijn laatste chemobehandeling juist de hoop dat ik iets meer van mijn vrijheid terug 
zou krijgen, aldus Floortje. 

Neeltje is het daarmee eens. ‘Misschien hebben we er niet goed over nagedacht. Misschien zijn 
we te onvoorzichtig geweest. Maar het enige wat Floortje en ik hierover willen zeggen, is dat 
het virus snel kan toeslaan. We hopen dat mensen daar lering uit trekken. Dat ze zich écht 
laten testen als ze klachten hebben. Alleen samen kunnen het virus eronder krijgen - hoe 
afgezaagd dat inmiddels ook klinkt. Een steentje bijdragen aan het naleven van de 
maatregelen kan voor een ander een enorm verschil maken.’ 

Floortje werd maandag positief getest in het ziekenhuis in Deventer. Vanwege haar ziekte 
kreeg ze een uitgebreidere check. Ze is nu thuis, met het gezin in quarantaine. ’Het gaat naar 
omstandigheden goed’, zegt moeder Neeltje. ‘Ze slaapt veel. Het is vooral hopen dat ze niet 
benauwder wordt. Want dan moet ze waarschijnlijk weer worden opgenomen.’  

Voor Floortje voelt het allemaal onwerkelijk, zegt ze zelf. ‘Ik had na mijn laatste 
chemobehandeling juist de hoop dat ik iets meer van mijn vrijheid terug zou krijgen. Om 
corona buiten de deur te houden, komt hier bijna niemand. Mijn vriendinnen zie ik bijna nooit 
meer. En dan net nu de kanker weg is en ik hoopte iets meer leuke dingen te kunnen doen, 
krijg ik corona na een logeerpartijtje.’  

Ze is vooral erg moe, zegt ze. ‘Ademen doet pijn, ik moet veel hoesten en als ik de trap oploop 
ben ik uitgeput.’ 
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Moeder Neeltje Verpoorten en Floortje  © Jeroen Jazet  

Nu ze zelf corona heeft, ziet ze maar één voordeel van dit alles. ‘Als ik herstel, dan krijg ik een 
herstelbewijs en dus een QR-code. Maar niet op de manier waarop ik hoopte. Als ik mensen 
één ding mag meegeven, dan is het wel dat ze dit virus niet moeten onderschatten. Het bestaat 
echt en als je denkt dat het niet voor jezelf gevaarlijk is, wees er dan wel van bewust dat het 
voor anderen wel zo kan zijn.’ Bron: De Stentor, 1 december 2021. 

Voetbalwedstrijd van door corona getroffen Belenenses uitgesteld 

Het door het coronavirus zwaar geplaagde Belenenses hoeft in de komende speelronde van de 
Portugese voetbalcompetitie niet in actie te komen. Belenenses zou het maandag moeten 
opnemen tegen Vizela.  

 

@ RTL 

Belenenses raakte afgelopen weekend in opspraak. In de thuiswedstrijd tegen Benfica trad de 
club vanwege een corona-uitbraak aan met slechts negen spelers. Een keeper werd als 
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veldspeler gebruikt. Na een aantal blessuregevallen stonden er nog slechts zes spelers op het 
veld, waarna het duel kort na rust werd gestaakt. Vanuit diverse kampen werd schande 
gesproken van de gebeurtenissen.   

Zeker dertien spelers van Belenenses bleken te zijn besmet met de Omikron-variant van het 
coronavirus, zo meldde de Portugese gezondheidsinstantie DGS maandag. 

Het duel tussen Belenenses en Vizela is uitgesteld naar 2 januari. Bron: RTL Nieuws, 3 
december 2021.  

Omikron-uitbraak vlak voor Portugees voetbalduel: zes spelers op het 
veld 

Dertien spelers van de Portugese club Belenenses blijken te zijn besmet met de Omikron-
variant van het coronavirus, meldt de Portugese gezondheidsinstantie DGS.  

Belenenses kwam afgelopen weekend in het nieuws doordat de club de wedstrijd tegen Benfica 
begon met slechts negen spelers. 

Het duel werd uiteindelijk kort na rust onderbroken omdat Belenenses nog maar zes spelers 
op het veld had staan. De stand was toen al 7-0. 

Kort voor de wedstrijd kreeg Belenenses te maken met een grote coronauitbraak, waardoor de 
club meer dan tien spelers moest missen. Ook diverse stafleden waren er niet bij. 

Het duel mocht niet worden uitgesteld en de club deed een beroep op alle spelers die nog wel 
beschikbaar waren. Een keeper moest daarom fungeren als veldspeler. 

‘Het was een schande om hier te spelen’, liet Belenenses-voorzitter Rui Pedro Soares 
optekenen. Meer mensen spraken hun verbazing erover uit dat Belenenses werd gedwongen 
met een negental aan de aftrap te verschijnen. Bron: RTL Nieuws, 29 november 2021. 

Ook grote corona-beperkingen voor stadionbezoek in Bundesliga 

Tot nader order zijn in de Bundesliga maximaal 15 duizend toeschouwers welkom tijdens 
wedstrijden. Dat heeft de Duitse regering donderdag besloten om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. In sommige deelstaten moeten mogelijk wedstrijden zonder publiek 
worden afgewerkt. 

Clubs mogen de komende tijd maximaal vijftig procent van het stadion gebruiken, met een 
maximum van 15 duizend fans. Bovendien geldt voor iedereen die naar binnen wil de 2G-
regel. Alleen supporters die zich hebben laten vaccineren of die recent genezen zijn van corona, 
mogen een wedstrijd van hun club bijwonen. In sommige gevallen is daarbovenop ook nog een 
negatief testbewijs nodig. Daarnaast geldt een mondkapjesplicht. 

Borussia Dortmund had in afwachting van de nieuwe coronamaatregelen de kaartverkoop 
voor de topper van komende zaterdag tegen Bayern München al stilgelegd. De club sprak de 
hoop dat er 26 duizend fans welkom zouden zijn, maar dat aantal valt dus nog lager uit. In 
de deelstaten Saksen, Baden-Württemberg en Beieren zijn plannen om de stadions geheel te 
sluiten. Dat zou ook gelden voor het Champions League-duel van Bayern met Barcelona. Bron: 
VL.nl, 2 december 2021.  

Winkelgedrag is door corona structueel veranderd 

Het aantal mensen dat naar fysieke winkels gaat blijft structureel achter bij de situatie voor 
de coronacrisis. Tegelijkertijd wordt daar per week evenveel uitgegeven als in 2019, meldt ABN 
Amro in zijn nieuwste Stand van de Retail. 

Toen eind september vrijwel alle coronamaatregelen werden afgeschaft bleef het aantal 
winkelbezoekers onder het niveau van vlak voor de coronacrisis. Dat blijkt onder meer uit 
locatiegegevens van Google. In de periode van 25 september tot 6 november werden ‘retail en 
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recreatiegebieden’ in de vijf grote steden twintig procent minder tot even vaak bezocht ten 
opzichte van voor de pandemie. 

Hoewel het aantal passanten nog niet op het oude niveau is, blijkt uit pinbetalingen van 
klanten van ABN AMRO dat bestedingen in niet-essentiële fysieke winkels toenemen. In de 
periode van 25 september tot 6 november, toen weinig maatregelen golden, lagen de 
bestedingen zelfs boven de gemiddelde week in 2019. Bestedingen in winkels die niet hoefden 
te sluiten tijdens de lockdown, zoals supermarkten en voedingsspeciaalzaken, liggen sinds 
het uitbreken van de crisis de gehele periode al boven het niveau van 2019. 

De bank trekt op basis van deze cijfers de voorlopige conclusie dat het winkelgedrag van 
consumenten door corona structureel is veranderd. Een mogelijke verklaring voor de hogere 
bestedingen is dat consumenten duurdere producten kopen of gerichter naar de winkel gaan 
en verschillende aankopen combineren. Bron: Retailtrend.nl, 2 december 2021. 

Voorzitter Sint Antonius Ziekenhuis over corona: ‘Onze zorg is normaal 
een 9, maar nemen nu genoegen met een 7’ 

Spanningen, een omgebouwd ziekenhuis, nieuwe collega’s, maar ook oude die vertrekken. Luc 
Demoulin, bestuursvoorzitter van het St. Antonius Ziekenhuis, ziet het tijdens de 
coronapandemie allemaal gebeuren. Door middel van een open brief wil hij niet alleen zijn 
medewerkers een hart onder  

Want wat er nu gebeurt, raakt hem, zegt Demoulin. Hij mag als bestuursvoorzitter dan 
misschien aan de top van het ziekenhuis staan, maar hij ziet óók wat er op de werkvloer 
gebeurt. Daarom besloot hij in de pen te klimmen. ‘Ik wilde onze medewerkers een hart onder 
de riem steken, omdat ik ongelofelijk trots op ze ben. Ze hebben zoveel te verstouwen.’ Bron: 
AD, 3 december 2021.  

Eindhoven past steenkolenengels in corona-oproep aan: ‘Gewoon niet 
goed’ 

De gemeente Eindhoven gaat de oproep die sinds kort elk kwartier door de binnenstad schalt 
aanpassen. Met name de Engelstalige versie van de melding waarin de coronamaatregelen 
uitgelegd worden, zorgde voor veel hilariteit. Ook zal de oproep minder vaak te horen zijn. 

Er was de afgelopen dagen veel te doen rond de oproepen. Een buurtbewoner deed tegenover 
Omroep Brabant zijn beklag over de luide meldingen. De gemeente zei hierop dat het volume 
per ongeluk te hard stond door een stroomstoring. Ondertussen zorgden de beelden voor veel 
hilariteit op social media, met name door het steenkolenengels van de omroeper. 

Geestig maar niet goed. Mag je van een stad die trots is op haar rol in de Brainport regio geen 
beter Engels verwachten? De gemeente erkent donderdag dat dit inderdaad beter had 
gemoeten. ‘We zijn zelf ook tot de conclusie gekomen dat het misschien geestig klonk, maar 
dat het gewoon niet goed was. Die conclusie hadden we al moeten trekken voordat de 
boodschap überhaupt afgespeeld werd’, laat een woordvoerder weten. 

De gemeente heeft na alle ophef het volgende besloten: 

 Er wordt op dit moment een nieuwe boodschap opgenomen waarin de 'anderhalf 
mieder'-uitspraak niet meer te horen is. 

 De meldingen zijn niet langer de hele dag te horen, maar alleen nog van donderdag tot 
en met zondag tussen 14 en 17 uur. Bij grote drukte in de binnenstad kan dit vaker 
worden. 

 De frequentie van de meldingen is omlaag gegaan van ieder kwartier naar iedere 
twintig minuten. 

 Het geluidsniveau is drastisch naar beneden bijgesteld 

Bron: Omroep Brabant, 2 december 2021.  
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Corona kan wél gevaarlijk zijn voor kinderen: al meer dan 200 kinderen 
met MIS-C opgenomen na coronabesmetting 

Door de grote circulatie van het coronavirus in de vierde golf, zien kinderartsen ook weer iets 
meer kinderen die een paar weken na een besmetting ernstige klachten krijgen. Het MIS-C 
syndroom blijft zeldzaam, maar is wel een reëel risico. ‘Ik vind het dus geen goed idee als 
ouders hun kinderen bewust met besmette kinderen laten spelen omdat ze het dan maar 
gehad hebben’, zegt kinderarts-intensivist Thomas Crijnen van het ZNA Koningin Paola 
Kinderziekenhuis in Antwerpen. Bron: Nieuwsblad.be, 3 december 2021.  

Tientallen leden Bridgeclub Delfzijl besmet met corona 

Bij Bridgeclub Delfzijl zijn zeker 35 leden besmet met corona. Dat zou gebeurd zijn tijdens een 
zogenoemde 'bridgedrive', een paar weken geleden.  

Eerder bleken na een klaverjastournooi in Sappemeer 28 deelnemers besmet. Een van hen 
overleed. 

Volgens Bestuurslid Gerard Groothof Schröder van bridgeclub Delfzijl zijn 35 van de 80 leden 
van de club met corona besmet. 

Ik stond zelf aan de deur om te controleren, aldus Gerard Groothof Schröder – bestuurslid. 

Schröder vermoedt dat de besmettingen zeker een maand terug moeten hebben 
plaatsgevonden. En volgens hem niet tijdens één enkele bridgedrive. 

Aan de veiligheidsmaatregelen kan het niet hebben gelegen volgens hem. 'Ze moesten allemaal 
hun QR-code laten zien. Ik stond zelf aan de deur om te controleren.'  

Voor zover bekend zijn er geen leden die ernstige gevolgen ondervinden van de 
besmettingsgolf. De meesten zouden volgens het bestuurslid al 'aardig zijn opgeknapt'. 

De bridgecompetitie ligt inmiddels stil, net zoals de competitie van andere denksporten zoals 
schaken en dammen. Bron: RTV Noord, 3 december 2021.  

Corona houdt baanrenster Van Riessen thuis 

Baanwielrensters Laurine van Riessen uit Leiden en Shanne Braspennincx ontbreken komend 
weekeinde in Londen waar de derde en de vierde wedstrijd uit de nieuwe reeks Track 
Champions League worden verreden. Beide sprintsters zijn deze week positief getest op het 
coronavirus en zitten inmiddels in quarantaine. 

Ook Jeffrey Hoogland is er niet bij. Hij is de partner van Braspennincx. „Ik heb op dit moment 
wel wat symptomen, zoals een loopneus en hoofdpijn en ben een close-contact van Shanne. 
Hoewel ik zelf niet positief heb getest, heeft de ploegarts me afgeraden om af te reizen’, 
verklaarde Hoogland tegenover Eurosport. 

Harrie Lavreysen reist wel af naar London, waar vrijdag en zaterdag wordt gereden. De 
Brabander, onder meer olympisch kampioen sprint en teamsprint, testte negatief. „In overleg 
met de ploegarts hebben we besloten dat we kunnen reizen. Gelukkig hebben we deze week 
niet samen getraind anders had ik niet naar Londen kunnen gaan’, meldde Lavreysen bij 
Eurosport. Bron: Leidsch Dagblad, 2 december 2021.  

Oversterfte loopt de spuigaten uit: in november 3.500 meer doden, en 
maar klein deel ‘door corona’ 

Het wordt belachelijk: in november zijn er dit jaar veel meer mensen overleden dan 
gebruikelijk. Het zou gaan om zo’n 3.500 meer doden dan normaal. En dat is wat apart. Want 
uit alle informatie blijkt dat slechts een deel daarvan aan corona leed. De anderen zijn dan 
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dus hoogstwaarschijnlijk aan iets anders overleden. Dat is zo apart dat zelfs Pieter Omtzigt, 
die toch niet heel kritisch is over corona, antwoorden wil hebben. 

Ook de nationale media worden nu langzamerhand gedwongen aandacht te geven aan een 
opmerkelijk fenomeen: de ‘oversterfte’ loopt de spuigaten uit. Volgens de NOS waren er in 
november in totaal 15.315 sterfgevallen. Dat zijn er 3.500 meer dan verwacht. En dat cijfer 
wordt alleen maar hoger. Want afgelopen week alleen al was de oversterfte 1.100. Daarvoor 
was het 900.  

Met andere woorden, de oversterfte wordt hoger en hoger en hoger en hoger. 

Nu is het aparte dat de meeste extra sterfgevallen plaatsvinden onder 65-plussers. Oh ja, en 
dat maar een relatief klein deel van de sterfte door corona komt. Dat is ook wat gek. Want ons 
wordt verteld dat corona De Grootste Moordenaar Ooit !!!!111! is. Maar er lijkt iets anders 
gaande te zijn. 

De oversterfte is nu zo hoog dat Pieter Omtzigt wil dat uitgezocht wordt hoe het komt. En nee, 
hij gaat er niet zomaar even klakkeloos vanuit (wat de media natuurlijk willen) dat het op de 
één of andere manier toch nog door corona komt. Van de 900 oversterfte twee weken geleden 
kwamen er 300 door Covid-19. Dan houd je nog 600 over. Dus tweederde. Bron: De Dagelijkse 
Standaard, 3 december 2021.    

‘Diepe ellende bij ondernemers’; Apeldoorn trekt portemonnee voor 
muziekdocent en podiumbouwer 

Apeldoorn komt met een speciale subsidieregeling voor culturele ondernemers. De gemeente 
wil voorkomen dat zij door de coronacrisis ‘omvallen’, waardoor de lokale cultuursector 
onherstelbare schade oploopt. De subsidieregeling maakt deel uit van een nieuw 
noodsteunpakket voor ondernemers, dat Apeldoorn boven op de landelijke regelingen 
aanbiedt. 

Dat pakket is een vervolg op steun die de gemeente eerder al aanbood. In mei werd 
een  noodfonds in het leven geroepen waaruit plaatselijke ondernemers in totaal 1 miljoen 
aan coronasteun konden putten. Behalve individuele bedrijven konden ook winkelcentra 
daarvan profiteren. Op dat geld kon onder meer een beroep worden gedaan ter verlichting van 
vaste lasten en als bijdrage in de kosten voor het veilig weer opengaan na de lockdown. Bron: 
De Stentor, 30 november 2021. 

Noordelijk zorgpersoneel dat positief test op corona, gaat soms tóch aan 
het werk, hoe worden de uitzonderingen gemaakt? 

Het is niet uitgesloten dat positief op het coronavirus geteste Noorderlingen toch aan het werk 
gaan in de zorg. Als ze een cruciale rol spelen in de zorgcontinuïteit, ze niet direct 
patiëntencontact hebben en ze geen klachten hebben, dan kunnen uitzonderingen worden 
gemaakt.  

‘Dit scenario heeft niet onze voorkeur en willen we eigenlijk vermijden, maar er wordt over 
nagedacht en het zit er aan te komen’, zegt Nina Lamsma, voorzitter van de Stuurgroep 
Infectiepreventie Friesland en lid van de Regionale Adviescommissie Infectiepreventie Noord-
Nederland (RAI-NN). ‘De komend twee weken worden bepalend wat er gaat gebeuren. Bron: 
Leeuwarder Courant, 2 december 2021.  

Corona in Friesland: 590 nieuwe besmettingen op woensdag 

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 590 nieuwe coronabesmettingen in Friesland. 
Er vielen 2 sterfgevallen te betreuren. Bron: Leeuwarder Courant, 1 december 2021. 
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De verleiding is groot om iets lekkers te nemen en niet naar de sportschool te gaan. © ANP 
 
Na 1,5 jaar corona neigen we naar Netflix en ‘dikvreten’: hoe voorkomen 
we extra kilo’s? 
 
We gaan nog wel naar de sportschool, maar wie naar buiten kijkt, laat die wandeling steeds 
vaker aan zich voorbij gaan. „We hebben geen doel meer en gaan troosteten’, zegt Titia van 
der Stelt, sportdiëtiste en bewegingswetenschapper uit Enschede.  
 
Kunnen we er iets aan doen om niet veel te zwaar uit de lockdown te komen? Ja, dat kan 
zeker, maar daarover later meer. Want eerst: wat is er met ons aan de hand? In de vorige 
lockdown kwam volgens een onderzoek van het RIVM 22 procent van de Nederlanders aan, 5 
procent viel ook weer af. Maar onder aan de streep aten we er liefst 5 miljoen kilo bij.   
 
Het grote verschil tussen toen en nu: het was mooi weer, we gingen eropuit en wandelden 
massaal. Nu is het regenachtig en denken we: laat maar. De sportclubs en -scholen sluiten al 
om vijf uur. We moeten dus nog beter oppassen dat we niet veel te zwaar uit de winter komen. 
„We voelen ons zielig, waar doen we het allemaal nog voor?’, zegt deskundige Titia van der 
Stelt, die in haar praktijk dagelijks mensen over dit onderwerp spreekt.  
 
„We cocoonen en ‘dikvreten’ ons liever, dan dat we eraan moeten geloven’, vervolgt ze. „Stel je 
voor: je ligt op de bank te netflixen en je moet nog sporten. Als je een doel hebt, ga je, want je 
weet dat het gevoel erna lekker is. Maar er komen geen kerstfeestjes, je hoeft niet in bikini, er 
is geen wedstrijd of competitie. Dan moet je een ijzeren discipline hebben om te gaan en dat 
percentage mensen is klein.’  
 
Er komen geen kerstfeestjes, je hoeft niet in bikini, er is geen wedstrijd of competitie. Dan 
moet je een ijzeren discipline hebben om te gaan, volgens Titia van der Stelt, sportdiëtiste. 
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Niek Waanders uit Delden ziet tegen zijn verwachting in het aantal aanmeldingen in zijn 
sportschool stijgen. © Reinier van Willigen  

In de sportscholen wisselt het heel erg. De een ziet de aanwas groeien, de ander merkt dat 
sporters worstelen met de sluitingstijd van vijf uur. „Tegen de verwachting in hebben we er 
meer leden bij gekregen’, zegt Niek Waanders, eigenaar van Sportfit in Delden. „Sommigen 
hebben de hele coronatijd niets gedaan en vinden het tijd worden. En ze hebben geen trek om 
buiten te fietsen. In mijn eigen volleybalteam merk ik wel dat niemand meer echt zin heeft, 
want waar doen we het voor?’ 

Bij Trifora in Enschede is het overdag druk, vindt clubmanager Maikel Pot. „Mensen zien het 
als een uitje. Drinken koffie, gaan sporten en de sauna in. Het is lekker om even uit de sleur 
te zijn. We merken wel dat het aantal nieuwe aanmeldingen afneemt, mensen hebben een 
stok achter de deur nodig en die is er nu niet. Terwijl gezondheid zo belangrijk is.’ 

Is dit allemaal onze eigen schuld, zijn we luie wezens geworden? Dat valt wel mee, zegt Van 
der Stelt. „Het is heel onnatuurlijk om je bewust moe te maken voor je gezondheid. In je dna 
is het natuurlijker om je moe te maken om eten te vergaren.’ Dat kost tegenwoordig alleen 
niet zo veel moeite en inspanning meer.  

Wat doen we eraan? Vijf tips! 

1. Stel kleine doelen voor jezelf: wat is haalbaar deze maand? „Spreek met jezelf af dat je 1 of 
2 kilo af wilt vallen. Er zijn geen kerstborrels en nieuwjaarsfeestjes, dat kan in je voordeel 
werken’, zegt sportdiëtiste Titia van der Stelt. 

2. Zie sporten als een uitje. Je hoeft geen Rico Verhoeven te worden, maak er wat leuks van.  

3. Je hoeft niet meteen hard te gaan lopen, een wandeling kan ook. „Ga met vrienden of bel 
een oude kennis en wandel’, zegt Maikel Pot van Trifora.  

4. Spreek met jezelf af wanneer je echt iets lekkers mag. „En geniet er dan ook van. Dat is veel 
positiever dan: ik mag dit niet eten.’  

5. Een beetje succesbeleving in deze tijd zonder pieken op je werk of in je vrije tijd kan best 
lekker zijn. Pot: „Met sport kun je voor jezelf die successen behalen.’  

Bron: Tubantia, 30 november 2021. 
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Basisschool De Cirkel Uden dicht vanwege corona: ‘Met pijn in het hart, 
je wilt kinderen Sint niet onthouden’ 

Openbare basisschool De Cirkel in Uden is vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen 
sinds woensdag helemaal gesloten. De 118 kinderen krijgen online onderwijs en worden pas 
volgende week dinsdag weer op school verwacht.   

‘Tot dusver waren we er wat corona betreft heel goed vanaf gekomen’, zegt directeur Anke van 
der Lee van De Cirkel, een relatief kleine openbare basisschool op Uden-Zuid. Vorige week 
veranderde dat met een groeiend aantal klachten, besmettingen en verkoudheden, vooral bij 
de kinderen. Bron: BD, 1 december 2021. 

Williams-teambaas Capito positief getest op corona 

Helaas moet Williams het in Saoedi-Arabië zonder teambaas en CEO Jost Capito stellen. 
Capito is voorafgaand aan zijn vlucht richting Jeddah positief is getest op het coronavirus. 
Zondag kwam er al heftig nieuws vanuit het kamp van Williams door het overlijden van de 
oprichter van een van de oudste Formule 1 teams op de grid, Frank Williams (79). 
Daarbovenop komt nu dus ook de positieve test van CEO en tevens teambaas van Williams, 
Jost Capito. 

‘Capito volgt nu de voorgeschreven gezondheidsmaatregelen van het Verenigd Koninkrijk. Er 
zijn geen verdere besmettingen binnen het team van Williams dus zullen zij zoals normaal 
coöpereren op de grid’, zo laten zowel Formula 1.com als het team van Williams weten in een 
officieel statement.  

Niet alleen de coureurs moeten zich afgezonderd houden om te voorkomen besmet te raken 
met het virus, maar de gehele paddock moet zich aan regels houden om de ‘bubbel’ te 
beschermen. Toch worden er elke race wel een aantal personen positief getest. Hoewel het 
meestal geen personen met een hoge teamfunctie zijn of coureurs, zijn het vaker mensen die 
achter het racegeweld het circus draaiende moeten houden. In de afgelopen vijf races sinds 
Turkije zijn er in totaal 26 medewerkers in de Formule 1 positief getest op het virus. In 
Amerika waren dat er in één weekend maar liefst twaalf personen. Nu, voorafgaand aan 
Jeddah, is het statement dat gemaakt is door de FIA voorlopig de eerste. 

Wie de taken van teambaas Capito voor Williams gaat overnemen in Jeddah is nog niet bekend 
gemaakt. Bron: Grand Prix radio, 2 december 2021.  

Twee steekpartijen in een week in azc Budel; ‘Vol centrum, corona en 
slecht weer zetten deur op een kier voor spanningen’ 

Twee steekpartijen binnen een week waren er in het asielzoekerscentrum in Budel. 
Vechtpartijtjes en geweldsincidenten komen er wel vaker voor, maar is hier meer aan de hand? 
Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het in beide gevallen om 
spontane ruzies, een structurele toename van geweld zien zij niet. 

Twee asielzoekers gaan elkaar te lijf met een mes. Een asielzoeker wordt neergestoken door 
een dronken gast. En dat allebei binnen een week. Het COA zet naar eigen zeggen zwaar in 
op veiligheid. Toch blijkt het moeilijk geweld in het Budelse asielzoekerscentrum te 
voorkomen. Regelmatig moeten hulpdiensten naar het voormalige kazerneterrein uitrukken, 
afgelopen week zelfs twee keer. 

Volgens een woordvoerder van het COA gaat het in beide gevallen om incidenten; spontane 
ruzies tussen twee of drie mensen. ‘En die zijn lastig te voorkomen. Een conflict kan al door 
de kleinste dingen ontstaan. Bijvoorbeeld als iemand vals speelt tijdens het kaarten of onder 
invloed van alcohol is.’ 

De twee conflicten hebben niets met elkaar te maken. Volgens de woordvoerder van het COA. 
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Bij de vechtpartij op donderdag 25 november waren drie personen betrokken. Twee van hen, 
onder wie de dader, woonden niet in het azc maar waren er op bezoek. De persoon die gewond 
is geraakt en naar het ziekenhuis moest, woont wel in het Budelse azc. ‘Ze waren alle drie 
onder invloed van alcohol en kregen ruzie’, aldus de woordvoerder.  

Bij het incident van afgelopen dinsdag betrof het een steekpartij tussen twee asielzoekers die 
wel allebei in het azc in Budel wonen. ‘Zij hebben elkaar verwond. De exacte toedracht van de 
ruzie weten we niet. De twee conflicten hebben in elk geval niets met elkaar te maken’, legt de 
woordvoerder uit. 

De daders zijn opgepakt. Of ze strafrechtelijk worden vervolgd, moet nog blijken. Als ze naar 
het azc terugkeren, wacht hen een sanctie. Dat kan een boete zijn of overplaatsing naar een 
strengere ‘handhaving en toezichtlocatie’. 

Een mix van een vol azc, corona en slecht weer zet deur op een kier voor extra spanningen en 
conflicten, aldus de woordvoerder van het COA. 

Volgens de woordvoerder is er in het Budels azc geen sprake van een stijging van het aantal 
vechtpartijen: ‘Twee steekincidenten in een week, is voor ons echt wel een piek. Maar we zien 
geen algehele stijging. Ook landelijk is dat niet het geval. Sterker nog, in het tweede deel van 
dit jaar zijn er minder incidenten dan in het eerste deel.’ 

Dat er nu twee steekpartijen kort achter elkaar plaatsvonden, is moeilijk te verklaren. Feit is 
wel dat de instroom van asielzoekers de laatste tijd in Nederland weer hoog is. Dat merken ze 
ook in Budel,  waar het azc de laatste maanden mudjevol zit en regelmatig richting het 
maximale aantal van 1.500 gaat.  

Veel asielzoekers zijn getraumatiseerd, gefrustreerd of wachten in onzekerheid hun 
asielaanvraag af. ‘Duidelijk is dat een vol azc in combinatie met de coronamaatregelen en het 
slechte weer, het leven voor de bewoners er niet leuker op maakt. Zij blijven vooral binnen en 
hangen maar wat rond. Die mix zet de deur op een kier voor extra spanningen en conflicten’, 
aldus de woordvoerder van het COA. 

Ze hebben geen kapmessen of steekwapens van buitenaf, het gaat om keukenmessen zoals 
een aardappelmesje, aldus de woordvoerder, COA.  

Zowel overdag als ‘s nachts lopen beveiligers zichtbaar rond op het azc. Ook de politie brengt 
regelmatig een bezoekje. Als er signalen zijn over spanningen tussen mensen of groepen wordt 
dat meteen doorgegeven.  

Dat er bewoners zijn die steekwapens bij zich hebben, is volgens de COA-woordvoerder 
moeilijk te voorkomen. Het gaat bijna altijd om keukenmessen van het eigen azc. ’Ze hebben 
geen kapmessen of steekwapens die van buitenaf komen, het gaat om keukenmessen zoals 
een aardappelmesje. Die nemen ze mee uit de keuken.’ 

Afgelopen dinsdag waren er 1.386 asielzoekers gehuisvest in het azc in Budel. Ongeveer de 
helft is afkomstig uit Syrië. Andere landen die goed zijn vertegenwoordigd zijn Nigeria, Somalië 
Jemen en Turkije. Het COA mag er in totaal maximaal 1.500 huisvesten. Op dat aantal is het 
azc ook ingericht wat betreft de organisatie en beveiliging. Bron: ED, 3 december 2021. 

Het zat niet mee, maar Zeist heeft nu wel mooi de enige overdekte ijsbaan 
in de verre omtrek 
 
Het mag dan door de corona-maatregelen flink tegen zitten voor Winter Wonderland Zeist, Jop 
Nieuwenhuizen heeft tot begin januari mooi wél de enige overdekte ijsbaan in de verre omtrek 
liggen.   
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Iedere woensdag is er Disney-schaatsen op de ijsbaan. © Mel Boas  
 
Nieuwenhuizen hijst zich woensdagmiddag in een Olaf-pak, om als het sneeuwpopje uit de 
Disney-film Frozen het ijs op te gaan. Hij wel. Maarssen, Veenendaal ... alle ‘on ice’-plannen 
werden voor 2021 geannuleerd. ‘Maar bij ons reed de trein al in juli’, zegt de man achter 
Winter Wonderland. ‘Mensen zeggen wel eens: ‘Waar ben je aan begonnen?’ Maar ze zien 
alleen de voorkant en hebben geen idee welke investeringen en voorbereidingen aan de 
achterkant al zijn gedaan.’ Bron: DG, 2 december 2021.  

 

Wilde dieren besmet met corona in Canada 

In het Canadese Quebec zijn drie herten besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft de 
regering bekendgemaakt. Het zijn de eerste gemelde gevallen van een infectie bij wilde dieren 
in Canada. 

‘Op 29 november 2021 heeft het National Centre for Foreign Animal Disease de eerste 
vaststelling bevestigd van SARS-CoV-2 bij drie wilde witstaartherten in Canada,’ aldus het 
ministerie van Milieu. 

In recente rapporten zijn aanwijzingen gevonden dat Covid-19 in de Verenigde Staten is 
overgedragen van mensen op wilde witstaartherten, maar er zijn geen gevallen van overdracht 
van herten op mensen vastgesteld, aldus het ministerie. 

De besmette herten leven in de bossen die grenzen aan de Amerikaanse staten Vermont en 
Maine. Allen waren ‘blijkbaar gezond’ en ‘vertoonden geen klinische tekenen van de ziekte’, 
klinkt het nog. Bron: HLN, 2 december 2021.  
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Zestig militairen springen bij in UMC Utrecht; ziekenhuis opent tweede 
corona-afdeling 

Zo'n zestig militairen zijn sinds gisteren in het UMC Utrecht aan de slag. Opnieuws springen 
ze bij in de zorg voor coronapatiënten. Dat is nodig; het UMC Utrecht opent maandag een 
tweede afdeling voor patiënten die besmet zijn met het virus. 

De militairen die komen zijn artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Zij krijgen 
eerst een training en zijn vanaf vandaag ‘operationeel.’Door de inzet van deze extra mensen 
kan het UMC Utrecht extra patiënten met het virus overnemen van ziekenhuizen die tegen de 
grenzen van hun capaciteit aanlopen. 

Defensie ondersteunt het UMC Utrecht sinds het begin van de pandemie. Dat gebeurt op 
verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na acht maanden van 
hulp namen ze midden juni van dit jaar afscheid omdat het ziekenhuis toen nagenoeg 
coronavrij was. 
 
Dat afscheid bleek tijdelijk; het groen zal nu weer terugkomen in de ziekenhuisgangen. Er 
liggen op dit moment 52 coronapatiënten in het UMC Utrecht. Zestien van hen liggen er op 
de ic. In totaal liggen er 197 coronapatiënten in de vier Utrechtse ziekenhuizen (UMC Utrecht, 
Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum). Een maand geleden, 
op 1 november waren dat er nog 82. Bron: AD, 2 december 2021.  
 
Corona in Afrika 
 
We horen het regelmatig: er moeten meer vaccins naar Afrika. Journalist Gerbert Van der Aa 
bezocht Senegal in West-Afrika om te kijken hoe het er daar aan toe gaat. ‘Overal lijkt het 
normale leven zijn gang te gaan’, zegt hij in NOS Met het Oog op Morgen. 
 
Vaccins te weinig? Dat heeft Van der Aa niet zo ervaren. ‘Als ik mensen vroeg of ze van plan 
waren zich te laten vaccineren, zeiden ze: 'Nee, corona stelt helemaal niet zoveel voor. We 
hebben veel meer andere problemen.' Heel veel vaccins liggen in de kliniek op de plank te 
wachten op mensen die ze willen.’ 

Volgens de journalist komt dat doordat relatief weinig mensen ziek worden in het gebied. ‘En 
er is veel wantrouwen. Een aantal mensen denken dat het vaccin onderdeel van een complot 
is. Dat wordt wel breed gedeeld.’  

Om erachter te komen waarom relatief weinig mensen in Afrika ernstig ziek worden van het 
coronavirus, sprak Van der Aa met onderzoekers in Senegal en Leiden. ‘Zij hebben een 
vermoeden dat het te maken heeft met de leefomstandigheden. Afrikanen leven vaker hun 
hele leven met open rioolwater en veel parasieten en bacteriën. Daar krijg je een ander 
afweersysteem van.’ 

En dat zou beter kunnen beschermen tegen het virus, denken de onderzoekers. ‘Juist omdat 
in rijkdom mensen hygiënischer leven en minder bacteriën in hun lichaam krijgen, zijn ze 
vatbaarder voor het virus. Vandaar dat covid in Afrika vooral onder rijken slachtoffers maakt.’ 
Bron: NPO radio 1, 2 december 2021. 

Slaat naast corona nu ook straatintimidatie om zich heen? 

Nafluiten, sissen, schelden. Straatintimidatie was altijd al een probleem. Maar sinds de 
coronacrisis is het erger geworden, ervaart filosofiestudente Anne Grefkens. ‘Het is 
onverwachter, schaamtelozer, brutaler maar bovenal: directer.’ 

‘Waarom leg jij altijd jouw kettingslot in je fietsmandje?.’Het is een vraag die een mannelijke 
vriend mij recent stelde, omdat het volgens hem veel logischer zou zijn om deze rondom de 
fietsstang te verbinden. Ik keek hem lachend aan en beantwoordde zijn vraag met de aanname 
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dat een vrouwelijke vriendin mij deze vraag waarschijnlijk nooit zou stellen. ‘Omdat ik deze 
gemakkelijk kan vastpakken als ik het gevoel heb dat ik mijzelf moet verdedigen. In geval van 
nood kan ik er een flinke klap mee uitdelen.’ 

Vol ongeloof keek hij mij aan: ‘Verdedigen tegen wat?’ Sinds het begin van de coronacrisis voel 
ik mij nog onveiliger op straat dan voorheen en heb ik dus steeds vaker het gevoel dat ik op 
mijn hoede moet zijn. ‘Verdedigen tegen mannen die mij intimideren op straat.’ 

De eerste keer dat ik te maken had met straatintimidatie (het gefluit en gesis daargelaten) was 
zes jaar geleden. Het was een zonnige dag en ik liep vanuit mijn werk naar mijn ouderlijk 
huis. Een bestelbus passeerde me, parkeerde verderop in de straat en er stapte een jonge man 
uit. Hij betastte zichzelf, liep mijn richting op en na een flinke scheldkanonnade van mijn 
kant, vroeg hij uiterst vriendelijk of ik hem nog even wilde ‘helpen’. 

Het werd zwart voor mijn ogen en in vlaag van verstandsverbijstering besloot ik een foto te 
maken van zijn bestelbus. Na het sluiten van de voordeur, tikte ik vol woede het alarmnummer 
in op mijn mobiele telefoon. Een half uur later werd ik opgebeld door de wijkagent: ‘We hebben 
hem en hij heeft het toegegeven, wil je aangifte doen?.’Ik besloot van niet en daar heb ik tot 
op de dag van vandaag nog spijt van. 

‘Straatintimidatie is onderdeel van mijn fietstochten en wandelrondjes’ 

Het was namelijk geen incident, maar dat is iets waar ik me destijds nog niet bewust van was. 
Meisjes, vrouwen en LHBTI+ personen worden stelselmatig geïntimideerd op straat. Een 
situatie waarin direct gehandeld kan worden omdat er een bewijslast ligt (zoals in mijn 
ervaring met de jongen van het bestelbusje) is uiterst zeldzaam. 

Nadat ik mijn ouderlijk huis verruilde voor een kamer in Tilburg, leerde ik dat 
straatintimidatie onderdeel is van mijn fietstochten en wandelrondjes. Elke week was het wel 
één keer raak. Ik werd nagefloten of nagesist. Soms werd ik betiteld als lekker ding, slet of 
hoer en in een enkel geval tot aan de voordeur achtervolgd. Gek genoeg leerde ik er mee leven, 
maar wennen deed het nooit. Het delen van livelocaties en nep-telefoongesprekken zijn sinds 
mijn studententijd dan ook onderdeel geworden van mijn fiets-routine.  

Maar sinds de coronacrisis zijn intrede heeft gedaan, lijkt het – net als de (voetbal)rellen en 
het huiselijk geweld – alsof intimidatie op straat erger geworden is. Het is anders van karakter. 
Niet alleen omdat het in frequentie toegenomen is; het is tegenwoordig namelijk elke dag wel 
twee keer raak. Ook de manier waarop geïntimideerd wordt, is veranderd. Het is onverwachter, 
schaamtelozer, brutaler maar bovenal: directer.  

‘Deze mannen hebben niet in de gaten dat dit gedrag moreel onacceptabel is’ 

Na een kleine rondvraag in mijn vriendinnengroep werd mijn vermoeden bevestigd. Afgelopen 
week werd een vriendin achtervolgd door een man omdat zij hem niet teruggroette. Een andere 
vriendin werd op haar billen geslagen toen zij naar de supermarkt wandelde. De gemeente 
Tilburg is zich bewust van dit probleem en heeft afgelopen juni het ‘meldpunt 
straatintimidatie’ geopend.  

Tot op heden wil dit naar mijn mening nog niet echt baten en vraag ik mij af of dit meldpunt 
wel de juiste manier is om het probleem de wereld uit te helpen. Is het niet slechts een doekje 
voor het bloeden? Klaarblijkelijk hebben deze mannen namelijk niet in de gaten dat dit gedrag 
moreel onacceptabel is (of hebben zij hier grof gezegd schijt aan). Hoe kan het dan 
rechtgetrokken worden als deze mannen hier intrinsiek geen waarde aan hechten? 

Een ding weet ik zeker: door niets te doen, hou je het probleem in stand. Het meldpunt lijkt 
momenteel de enige rots in de branding te zijn waar we direct bij terechtkunnen. Elke keer 
als ik word achtervolgd, nagefloten, nagesist of nageroepen zal ik schelden, melding maken 
bij het meldpunt of aangifte doen bij de politie. Er bestaat een zonnige kant van de straat en 
ik heb besloten daar te lopen. Eenieder die mij een regenbui bezorgt, zal een reactie krijgen. 
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Niemand heeft het recht om mij te intimideren en ook om deze reden blijft mijn kettingslot 
voorlopig in mijn fietsmandje liggen. Maar hoe we deze ‘nieuwe’ epidemie daadwerkelijk onder 
controle krijgen, is mij nog niet duidelijk. Ik vind corona eerlijk gezegd al ingewikkeld genoeg. 

Dus lieve mannen van Tilburg, stop hiermee. Natuurlijk hoeft niet iedere man zich 
aangesproken te voelen. Het zou al fijn zijn als jullie dit met elkaar bespreken én openlijk 
afkeuren. Namens de meisjes, vrouwen en LHBTI+ personen alvast bedankt. Bron: Univers, 2 
december 2021.   

Terwijl Afrika zich richt op corona, razen tbc, aids en hiv er 
onverminderd voort  

Epidemieën De coronapandemie bestrijden is al moeilijk genoeg in Afrika, maar hierdoor staat 
bovendien de strijd tegen aids, hiv en tbc zwaar onder druk. 

Zonder werk ga je hier dood’, zegt Martin Maina (38) in de sloppenwijk Kibera in de Keniaanse 
hoofdstad Nairobi. Leunend tegen de aarden muur van zijn huisje vertelt hij hoe hij vorig jaar, 
tijdens de eerste coronagolf, niet alleen zijn baan in een bar verloor, maar ook nog eens 
tuberculose kreeg en ernstig ziek werd. „Mijn einde leek in zicht. Ik kon niet meer op mijn 
benen staan, de buurtkliniek was gesloten en ik had geen geld om naar een ziekenhuis te 
gaan.’Een bed en een plastic stoel zijn Martins enige bezittingen. 

Een goede Samaritaan, werkzaam in de gesloten buurtkliniek, redde Martin, bracht hem naar 
het ziekenhuis, gaf hem medicijnen, 25 euro voor de maandelijkse huur en zelfs een matras. 
Hij kreeg ook geld om naar het openbare toilet in Kibera te kunnen, want hij woont zo dicht 
bij een druk steegje dat hij niet, zoals hier vaak de gewoonte is, zijn behoefte in een plastic 
zak kan doen en die over de schutting werpen. 

Martin gaat nog altijd naar de inmiddels weer geopende kliniek om zijn medicijnen te halen. 
Hij moet dan springen over een met afval gevuld stroompje, langs vrouwen die kleren over de 
lijn hangen. Kleuters poepen in het water achter een kluit plastic. 

Martins barmhartige Samaritaan was de dertiger Sarah Chandi, hoofdverpleegkundige van de 
buurtkliniek en daar belast met de tbc-bestrijding. „Door corona zijn we veel tbc-patiënten uit 
het oog verloren’, vertelt ze. „Door tuberculose sterven jaarlijks dertig- tot veertigduizend 
Kenianen, veel meer dus dan door corona. Mensen met een kuchje zijn bang om naar de 
kliniek te komen, uit angst te worden aangezien voor coronapatiënt en zich moeten isoleren. 
Alleen al in deze kliniek is het aantal testen gehalveerd. Ik vraag me soms af waarom corona 
zoveel meer aandacht krijgt dan tuberculose, want dat is nog steeds de grootste epidemie in 
Afrika’. 

Niet alleen het Keniaanse zorgsysteem staat onder druk door corona, ook elders in Afrika is 
dat het geval. Volgens cijfers van het Global Fund, het wereldfonds ter bestrijding van aids, 
malaria en tbc, is corona de grootste tegenslag in twintig jaar voor de strijd tegen deze oudere, 
endemische epidemieën. 

In 2020 werden er in Afrika 22 procent minder hiv-testen gedaan, wat neerkomt op dertig 
miljoen mensen die niet zijn getest op hiv. Het aantal mensen dat is getest en behandeld voor 
tuberculose, daalde met 18 procent, oftewel ongeveer een miljoen onbehandelde patiënten 
sinds 2020. 

Kenia maakte een goede start toen in maart vorig jaar de eerste coronagevallen, afkomstig uit 
Europa, werden gesignaleerd. Het land ging op slot en Nairobi ging in lockdown. Maar het 
ontbrak de overheid aan middelen om deze maatregelen strikt te handhaven. Via wat in het 
Kiswahili ‘rattenroutes’ heet, wisten tienduizenden inwoners uit de hoofdstad te ontsnappen 
en brachten zij corona naar het platteland. En daar heeft de overheid veel minder greep op 
wat de bevolking doet.  
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Songa Rota, een dorpje in West-Kenia bij het Victoriameer, is zo’n plek waar epidemieën 
keihard aankomen bij de goeddeels arme bevolking. Dat is al zo sinds hiv: ruim zestien procent 
van de bevolking is hier positief. 

In Songa Rota is de grond vruchtbaar. Reigers pikken er in de rijstvelden, ibissen krassen om 
aandacht. Maar voor de net bevallen Maureen (24) voelde het „alsof ik in de hel was beland.’ 

Ze doet haar verhaal onder de avocadoboom bij de kliniek, een langgerekt gebouw aan de rand 
van het gehucht. „Ik voelde me zo onzeker tijdens mijn zwangerschap. Eerst kon ik niet naar 
de kliniek en later durfde ik er niet meer naar toe’. 

Ruim acht procent van de kinderen wordt in Songa Rota met hiv geboren, veel hogere 
percentages dan elders in het land. Vorig jaar werd er in Songa Rota een toename 
waargenomen van acht tot tien procent van overdracht van hiv van zwangere moeders naar 
hun baby’s. „Wat zal er van mijn baby worden?’, piekert Maureen, die zelf hiv-positief is. 

De kordate Auma Apull (54) werkt als vrijwilliger in Songa Rota. „Toen corona kwam, konden 
hiv-positieve bewoners hun medicijnen niet meer ophalen. Ik heb zo veel bereikt met mijn 
werk de afgelopen jaren, en ik zie het nu allemaal kapotgaan’, zegt ze treurig. 

Ze gebaart naar Maureen. „Ik mocht haar niet bezoeken, want iedereen moest thuisblijven. 
Mijn passie is om mensen te helpen. Eerst dachten we dat tbc de grootste epidemie was die 
ons ooit zou treffen. Toen kwam dertig jaar geleden hiv. En nu weer corona. Iedereen is bang 
en denkt: ‘Komt hier ooit een einde aan?’ 

Kenia telt ruim 86.000 vrijwilligers in de gezondheidszorg, doorgaans van middelbare leeftijd, 
zoals Auma Apull. Ze krijgen een mager salaris van omgerekend 25 euro per maand en 
trekken daarvoor langs de huizen in krottenwijken en op het platteland om te controleren op 
allerlei ziektes. Hun enige uitrusting is een paraplu en een opschrijfboekje. 

Slechts 27 procent van de zorgverleners in Afrika is volledig ingeënt tegen corona, waardoor 
het grootste deel van de beroepsbevolking in de frontlinie tegen de pandemie onbeschermd 
blijft, blijkt uit voorlopige cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). „In het begin 
van corona hadden we zelfs geen plastic handschoenen, mondkapjes en vloeibare zeep.’ 

Het dichtgooien van een arme, informele maatschappij als de Keniaanse om corona in te 
dammen, leidde paradoxaal genoeg ook tot gezondheidsschade. Mensen werden beroofd van 
hun inkomen, huiselijk geweld nam toe. . Omdat de scholen dicht gingen, liepen schoolmeisjes 
meer risico op verkrachting en daardoor vond volgens Keniaanse kranten een toename van 
hiv-infecties plaats onder schoolkinderen. 

Marylene Akinyi (24) knuffelt onder de avocadoboom haar drie maanden oude baby, Princes 
Sasha, genoemd naar de dochter van ex-president Obama, wiens vader in West Kenia werd 
geboren. „Ik werd zwanger omdat de school dicht ging’, zegt ze met een dun stemmetje. 
Zenuwachtig plukt ze aan de draden van haar gerafelde muts. „Mijn vriendje, dat voor me 
zorgde, bezwangerde me, maar nu wil hij niets meer van me weten. Hij heeft mijn leven kapot 
gemaakt’. 

Afrika is meer gewend aan epidemieën dan Europa. Het weet hoe het die moet bestrijden, 
maar heeft niet altijd de middelen en de infrastructuur om dit snel te doen. En dat houdt een 
risico in, benadrukt Tobias Rinke de Wit, hoogleraar moleculaire biologie bij de Institute of 
Global Health van de Universiteit van Amsterdam. 

Al jarenlang doet hij onderzoek naar hiv in Afrika, ook in West Kenia. Als het continent 
achterblijft bij de bestrijding van corona, geeft dat mutaties van het virus de wind in de rug, 
zegt hij – zeker bij mensen met verzwakte immuunsystemen, zoals hiv-patiënten. „Door een 
verzwakt immuunsysteem kan het coronavirus versneld muteren in een hiv-patiënt.’ Net als 
bij hiv/aids destijds, loopt Afrika nu ver achter bij de bestrijding van corona. Zes procent van 
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Afrika’s inwoners is nu gevaccineerd, tegenover ongeveer 70 procent van de inwoners van rijke 
landen. De oorzaken zijn velerlei. Gebrek aan vaccins speelt nog altijd een rol, ook een tekort 
aan de juiste injectienaalden of het feit dat landen geen adequate vaccinatiecampagnes 
hebben opgezet. Gedoneerde vaccins zitten soms zo dicht tegen de vervaldatum aan dat 
landen ze moeten vernietigen.  
 
„Bij de Aids -epidemie in de jaren negentig duurde het vele jaren voordat de medicijnen 
beschikbaar waren, lang nadat iedereen in het rijke Westen ze had kunnen krijgen,’ zegt 
Tobias Rinke de Wit. Het heeft eraan bijgedragen dat Afrika nu ongeveer 24 miljoen door hiv-
geïnfecteerden telt. Rinke de Wit: „Je ziet nu met corona dat dezelfde fouten worden gemaakt.’ 
Bron: NRC, 30 november 2021. 

Meer dan duizend verpleeghuizen in Nederland kampen met uitbraak van 
het coronavirus  

Meer dan duizend verpleeghuizen in Nederland kampen met een uitbraak van het 
coronavirus binnen de muren. In de afgelopen vier weken hebben 1018 locaties te maken 
gehad met een recente besmetting. Het is voor het eerst sinds het begin van de epidemie dat 
het aantal boven die grens uitkomt. 

Het aantal besmettingen binnen verpleeghuizen is de afgelopen weken snel gestegen. Een 
maand geleden kampten zo'n 400 verpleeghuizen met een recente besmetting en begin oktober 
iets meer dan honderd. Bron: AD, 3 december 2021. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is afgelopen etmaal met 85 
gedaald 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met 85 
gedaald. Op dit moment houden 2728 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo valt 
te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS).  

Er liggen op dit moment 2125 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Dat is een daling van 
83 patiënten. Op de ic's liggen 603 ernstig zieke coronapatiënten. Ook dat is een daling: het 
zijn er twee minder dan 24 uur geleden. Bron: AD, 3 december 2021. 

Kinderen die verkouden zijn hoeven niet per se een coronatest te doen 
bij de GGD 

Kinderen die verkouden zijn hoeven niet per se een coronatest te doen bij de GGD. Een 
negatieve zelftest is voldoende om weer naar school te kunnen. Dat heeft demissionair 
minister Arie Slob (Onderwijs) gezegd na afloop van de ministerraad. ‘Het OMT heeft 
geadviseerd dat een zelftest afdoende is. Dat geldt ook voor kinderen.’  

De zogeheten ‘snottebelregeling’ leidde tot veel problemen bij ouders, die telkens als hun kind 
een snotneus had een afspraak moesten maken bij de teststraat van de GGD. Die zijn echter 
overbelast, waardoor een afspraak maken lastig is en veel tijd kost. 

Volgens Slob hoeft dat dus niet per se. Ouders kunnen een thuistest doen. Vanaf volgende 
week zijn er ook gratis zelftests beschikbaar op de basisscholen. Komende maandag worden 
er 2,4 miljoen testen afgeleverd bij de 6700 basisscholen in het land. Bron: AD, 3 december 
2021. 
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De GGD Hollands Midden biedt vanaf nu mensen die in 1961 of eerder 
boosterprik aan zonder afspraak 

 
De GGD Hollands Midden biedt vanaf nu mensen die in 1961 of eerder zijn geboren 'onder 
strenge voorwaarden' een boosterprik aan zonder afspraak. Dat komt doordat er op dit 
moment meer vaccins en personeel beschikbaar zijn dan dat er afspraken voor de boosterprik 
ingepland staan. 

‘Om geen tijd in deze boostercampagne te verliezen, hebben wij besloten de vrije tijdsloten 
onder strenge voorwaarden beschikbaar te stellen aan mensen die zonder afspraak 
langskomen’, aldus GGD Hollands Midden. Per dag kan verschillen hoeveel plekken er vrij 
zijn. Bron: AD, 3 december 2021.  

Gynaecoloog in open brief aan Doutzen Kroes: ‘Ik voel me machteloos’ 

Een gynaecoloog uit Weert heeft zich met een open brief gericht aan Doutzen Kroes. In het 
Fries legt Waltje Jager uit waarom vaccineren zo belangrijk is voor de gezondheid van 
zwangere vrouwen en hun kinderen. 

‘Nog nooit heb ik me zo machteloos gevoeld als nu’, schrijft Jager in het bericht op LinkedIn. 
In de brief legt de gynaecoloog uit dat ze steeds meer zwangere vrouwen voorbij ziet komen 
die een longontsteking hebben opgelopen door een corona-infectie.  

Jager vertelt op welke manier dit effect heeft op de zorg. ‘Om beademing mogelijk te maken, 
moeten we de longen van zieke kraamvrouwen meer ruimte geven door hun kindje via een 
keizersnede te halen', legt ze uit. ‘Vrouwen die zich uit angst niet hebben laten vaccineren, 
omdat ik er maar niet in slaag ze ervan te overtuigen dat het vaccin veilig is voor moeder en 
kind.’ 

De open brief is een reactie op uitingen die Kroes de afgelopen tijd heeft gedeeld via sociale 
media. In september liet Kroes weten zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus. Ook 
wil het topmodel niet bewijzen dat ze gezond is zodat ze ‘kan deelnemen in de samenleving.’ 
 
‘Ik accepteer geen uitsluiting van mensen op basis van hun medische status’, luidt haar 
standpunt. Volgens Doutzen is vrijheid van meningsuiting bovendien een recht ‘dat het waard 
is om voor te vechten, maar we kunnen dit alleen oplossen in vrede en liefde.’ 
 
Kroes heeft nog niet op de open brief gereageerd. Bron: AD, 3 december 2021.  

Nieuwe varianten van het coronavirus maken de noodzaak voor 
een jaarlijkse vaccinatie een stuk groter 

Nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de onlangs ontdekte Omikron-variant, maken de 
noodzaak voor een jaarlijkse vaccinatie een stuk groter, aldus BioNTech-topman Ugur Sahin. 
Hij wijst op de griep, waarvoor ook jaarlijks een nieuw vaccin op de markt wordt 
gebracht. Sahin denkt dat het vaccin dat in samenwerking met Pfizer werd ontwikkeld relatief 
snel kan worden aangepast. De nieuwe virusvariant is wel eerder opgedoken dan Sahin had 
verwacht. 'Ergens in 2022', was zijn gedachte. Bron: AD, 3 december 2021.  

Zestigers die 80-plusser brengen mogen óók een boosterprik: ‘Als ik dat 
had geweten’ 

Niet alleen 80-plussers kunnen momenteel hun boosterprik halen. Ook 60-plussers die hen 
begeleiden kunnen een prik laten zetten. Maar lang niet iedereen weet dat, blijkt op de 
priklocatie in Woerden. 
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Ed Nobel (68) uit Woerden rijdt dinsdagmiddag het echtpaar Zirkzee uit Woerden naar de 
vaccinatielocatie aan De Bleek. Een vrijwilligersklusje dat hem normaal gesproken alleen een 
onkostenvergoeding voor de gereden kilometers oplevert. Vandaag hoopte hij ook de 
boosterprik mee te kunnen pakken. ‘Ik heb het binnen gevraagd, maar ik ben net te vroeg, 
want ik heb 17 juni mijn tweede prik gehad.’ Bron: AD, 3 december 2021.  

België voert mondkapjesplicht in ook voor kinderen vanaf 6 jaar 

België voert een mondkapjesplicht in die ook gaat gelden voor kinderen vanaf 6 jaar. Ook 
buiten scholen moeten kinderen verplicht een mondkapje dragen op bepaalde locaties, aldus 
premier De Croo.  

Volgens De Croo is dat nodig omdat het coronavirus op de scholen sterk rondwaart en 
kinderen ook de leerkrachten, hun ouders, grootouders en vrienden kunnen besmetten. De 
basis- en kleuterscholen gaan ook vervroegd met kerstvakantie. Na 18 december krijgen de 
kinderen er een week bij. Bron: AD, 3 december 2021. 

Reizigers uit Zuid-Afrika  testen 9 procent positief 

Van de reizigers die uit Zuid-Afrika komen en zich laten testen op corona, krijgt 9 procent een 
positieve uitslag. Dat meldt de GGD Kennemerland, die iedereen die Nederland als 
eindbestemming heeft dringend oproept zich te laten testen op Schiphol. Van de honderden 
reizigers per dag, laat ongeveer een derde zich daadwerkelijk testen. Onduidelijk is hoeveel 
mensen besmet zijn met de Omikron-variant. Bron: AD, 3 december 2021.  

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft stabiel 

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft stabiel. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 
zijn 21.612 positieve tests geregistreerd. Het is de 17e keer in 18 dagen tijd dat er meer dan 
20.000 bevestigde besmettingen zijn.  

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
151.051 meldingen van positieve tests. Gemiddeld waren er in de afgelopen week zo'n 21.579 
nieuwe gevallen per dag. De lijn van de epidemie, die wekenlang recht omhoogging, loopt nu 
ongeveer horizontaal. 

Het RIVM kreeg 62 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is 
gestorven. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen 
dag zijn gestorven. Bron: AD, 3 december 2021.  

Zwitserland schrapt zaterdag de quarantaineplicht voor reizigers uit 
Nederland 

Zwitserland schrapt zaterdag de quarantaineplicht voor reizigers uit Nederland en 22 andere 
landen. In plaats daarvan komt er een nieuw testbeleid, wat inhoudt dat alle inkomende 
reizigers zich voor vertrek met een PCR-test op het coronavirus moeten laten controleren en 
nogmaals aan het einde van de eerste week in Zwitserland. 

Daarnaast gelden vanaf maandag ook andere nieuwe maatregelen om de verspreiding van het 
virus een halt toe te roepen. Het gebruik van het coronatoegangsbewijs wordt bijvoorbeeld 
uitgebreid, waarbij ongevaccineerden op sommige locaties geweerd mogen worden, en op meer 
plekken worden mondkapjes verplicht. De nieuwe maatregelen gelden in ieder geval tot en 
met 24 januari. Bron: AD, 3 december 2021.   
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Een Italiaanse vaccinweigeraar heeft geprobeerd zich in neparm te laten 
prikken tegen corona 

Een Italiaanse vaccinweigeraar heeft geprobeerd zich in een neparm te laten prikken tegen 
corona. Hij wilde een verpleegster in een vaccinatiecentrum in het Noord-Italiaanse Biella om 
de tuin leiden met een ledemaat van siliconen. Hij werd aan de politie overgedragen. 

De kleur en de aanraking van de arm wekten argwaan van de gezondheidswerker, die hem 
vroeg de hele arm te laten zien. ,,Het incident grenst aan het belachelijke", maar eigenlijk is 
het een 'uiterst ernstige' en onacceptabele daad, aldus de autoriteiten. 

De man van in de vijftig hoopte met de prik een coronacertificaat te kunnen krijgen. Hij was 
werkzaam in de gezondheidssector maar is geschorst omdat hij weigert zich te laten 
vaccineren tegen corona. De prik is verplicht voor al het zorgpersoneel. Tot nu toe was ook 
een negatieve test voldoende voor bijvoorbeeld een restaurantbezoek, maar vanaf 6 december 
moet je aantonen dat je bent ingeënt of genezen. Bron: AD, 3 december 2021.  

Reproductiegetal is weer gezakt onder de 1 

Het zogenaamde r-getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Wanneer deze onder de 
1 zit betekent dit dat het virus zich weer terugtrekt. een r-getal van 0,99 betekent dat het 
aantal besmettingen vrijwel gelijk blijft, of heel langzaam daalt. Hoe verder het onder de 1 
komt, hoe minder mensen het virus oplopen. Bron: AD, 3 december 2021. 

België heeft met Pfizer een deal gesloten over 336.000 kindervaccins  

België heeft met farmaceut Pfizer een deal gesloten over 336.000 kindervaccins die nog deze 
maand geleverd worden. In januari komen er 400.000 doses bij, maakte de Belgische minister 
van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bekend na afloop van het Overlegcomité 
waar strengere coronamaatregelen voor België werden aangekondigd. Wat hem betreft worden 
de 736.000 prikken zo snel mogelijk bij de 5- tot en met 11-jarigen gezet voor wie dat wil. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde de kindervaccins van Pfizer/BioNTech op 
25 november goed. ,,Het zijn kleinere doses en de samenstelling is ook een beetje anders dan 
die voor 12-plussers", aldus Vandenbroucke. Hij zei dat de Belgische Gezondheidsraad nog 
een paar stappen moet zetten voor het vaccin in België kan worden toegepast. Bron: AD, 3 
december 2021. 

 
Laatste woorden 

Coronarekening - Prinsjesdag 2021 (editie 5) 

Op Prinsjesdag 2021 (21 september) heeft het kabinet de ontwerpbegrotingen 2022 
gepresenteerd. De op 30 augustus 2021 aangekondigde beëindiging van verschillende 
coronacrisismaatregelen zijn hierin verwerkt.1 Voor het begrotingsjaar 2022 komt het 
totaalbedrag aan uitgaven aan coronacrisismaatregelen uit op € 10,8 miljard. Hiermee komen 
de verwachte totale uitgaven van de rijksoverheid aan coronacrisismaatregelen in de periode 
2020-2022 uit op € 82,1 miljard. 

Per 1 oktober 2021 vervallen generieke coronacrisismaatregelen zoals de NOW (Noodmaatregel 
Overbrugging voor Werkgelegenheid), Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).2 Ook fiscale maatregelen, zoals het 
uitstel van belastingbetaling, komen te vervallen. Een aantal garantiemaatregelen zoals de 
BMKB (Borgstelling MKB-kredieten) en de GO-C (Garantie Ondernemingsfinanciering Corona) 
zal tot eind 2021 blijven bestaan. 
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Bij het beëindigen van coronacrisismaatregelen hoort dat de individuele steunbedragen 
definitief worden vastgesteld. Dit zal vanwege administratieve en capaciteitsredenen zeker niet 
allemaal in 2021 of 2022 kunnen gebeuren. Een deel van de vaststellingen zal  in de jaren na 
2022 zijn. De vaststellingen zorgen er deels voor dat ondernemingen te veel ontvangen geld 
moeten terugbetalen. Bij de NOW wordt verwacht dat in de komende jaren miljarden euro’s 
aan te veel ontvangen geld moet worden terugbetaald. 

In deze webpublicatie blikken we terug op de ontwikkeling van de verwachte realisatie van 
uitgaven in de afgelopen twee begrotingsjaren en kijken we vooruit naar het begrotingsjaar 
2022. 

1. Begrotingsjaar 2021: stand uitgaven coronacrisismaatregelen per september 2021 

In september 2020 bedroeg het voor 2021 begrote bedrag aan coronacrisismaatregelen € 11,4 
miljard. De ontwikkeling van de coronacrisis en daaropvolgende nieuwe maatregelen van het 
kabinet hebben eraan bijgedragen dat dit bedrag in de periode januari-juli 2021 is opgelopen. 
Vooral voor de sociaal-economische maatregelen zijn gedurende 2021 aanvullende uitgaven 
begroot. Extra uitgaven voor de NOW, de TVL en het Nationaal Programma Onderwijs zorgen 
voor het grootste deel van de uitgavenstijging in 2021. 

Per september 2021 gaat het voor begrotingsjaar 2021 om 250 maatregelen en een begroot 
bedrag van in totaal € 42,2 miljard. Het grootste deel van uitgaven betreft uitgaven in het 
kader van het steun- en herstelpakket. De NOW, TVL en Tozo maken deel uit van dit pakket. 

Begrotingsjaar 2021: vergelijking Voorjaarsnota 2021 en ontwerpbegrotingen 2022 

De ontwerpbegrotingen 2022 bieden ook inzicht in de wijzigingen in de werkelijke uitgaven 
voor 2021. Ten opzichte van eerste suppletoire begrotingen 2021 (Voorjaarsnota) zien we in 
de ontwerpbegrotingen 2022 voor bijna € 6 miljard aan lagere uitgaven voor 
coronacrisismaatregelen in het begrotingsjaar 2021. Dit bestaat grotendeels uit lagere 
verwachte uitgaven voor NOW (€ 3 miljard), de TVL (€ 1,2 miljard) en de Herverzekering 
leverancierskredieten (€ 945 miljoen). 

2. Begrotingsjaar 2022 

Begrote uitgaven 2022 

Voor het begrotingsjaar 2022 komt het bedrag aan uitgaven aan coronacrisismaatregelen uit 
op € 10,8 miljard. Het totaalbedrag in de periode 2020-2022 bedraagt daarmee circa € 82,1 
miljard. 

De begroting 2022 wordt gekenmerkt door lagere uitgaven aan coronacrisismaatregelen dan 
die in 2021. Uitgaven die wel zijn begroot betreffen de begrotingshoofdstukken van de 
ministeries van OCW (€ 3,7 miljard), SZW (€ 3,8 miljard) en VWS (€ 2,1 miljard). Voor het 
Ministerie van VWS gaat het hoofdzakelijk om uitgaven voor vaccinaties en testen. De NOW 
zal in 2022 met € 3,6 miljard nog een grote uitgavenpost bij het Ministerie van SZW zijn. Bij 
het Ministerie van OCW zijn de uitgaven vrijwel geheel bedoeld voor het Nationaal Programma 
Onderwijs (€ 3,7 miljard). 

3. Coronacrisismaatregelen in de periode 2020-2022 

De begrotingshoofdstukken waarop  de grootste uitgaven aan coronacrisismaatregelen zijn 
gerealiseerd en nog begroot betreffen de ministeries van SZW, VWS en EZK. Bij het Ministerie 
van SZW (€ 32,6 miljard) en het Ministerie van EZK (€ 12,4 miljard) gaat het hoofdzakelijk om 
steun voor ondernemers. Bij het Ministerie van VWS (€ 19,7 miljard) gaat het vooral om 
maatregelen voor de bestrijding van de pandemie. 
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In ons verantwoordingsonderzoek 2020 dat we in mei 2021 publiceerden, signaleerden we dat 
deze omvangrijke geldstromen de informatievoorziening aan het parlement en ook het beheer 
van de rijksfinanciën onder druk heeft gezet. In verschillende onderzoeken hebben we 
specifieke delen van het coronacrisisbeleid onderzocht.3 Ook in de komende jaren zullen we 
de verantwoording van de coronacrisismaatregelen  blijven onderzoeken. 

De financieel meest omvangrijke coronacrisismaatregelen, zoals NOW en TVL, maken deel uit 
van het sociaal-economische steun- en herstelpakket. Met een totaal van € 42,9 miljard aan 
begrote uitgaven is dit het grootste deel van de uitgaven aan coronacrisismaatregelen. 
Uitgaven voor de zorg en de sector vervoer zijn andere grote uitgavenclusters. Extra steun voor 
het onderwijs en de culturele sector zijn naar verhouding kleinere uitgavenclusters. 

De NOW-regeling is met € 26,9 miljard aan begrote uitgaven (tot en met 2026) de belangrijkste 
coronacrisismaatregel van het kabinet. In totaal zijn hiervoor 434 duizend aanvragen 
ingediend, waarvan 415 duizend zijn toegekend. Het grootste deel van deze aanvragen werd 
gedaan tussen maart 2020 en maart 2021 (NOW-periodes 1-4). 

Meevallende economische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ondernemingen minder 
NOW-subsidie nodig hadden dan aangevraagd. Voor de NOW betekent dit dat 
het  waarschijnlijk is dat ondernemingen in de komende jaren voor miljarden aan te veel 
ontvangen steun zullen moeten terugbetalen. 

UWV heeft inmiddels delen van de NOW-aanvragen vastgesteld (38% van NOW 1, 18% van 
NOW 2). Voor NOW 1 eindigt de periode waarin een vaststelling kan worden aangevraagd op 
31 oktober 2021. De vaststelling van de overige NOW-periodes zal waarschijnlijk pas in 2023 
zijn afgerond. 

Voor NOW 1 bedroeg op 8 september 2021 het subsidiebedrag waarvoor vaststelling was 
aangevraagd € 2 miljard. Na vaststelling van het daadwerkelijk toe te kennen bedrag blijft 
hiervan € 1,36 miljard over (twee derde van het voorschotbedrag). Een deel van de 
ondernemingen moet voor € 853 miljoen aan te veel ontvangen voorschot terugbetalen. Weer 
andere ondernemingen ontvangen voor € 169 miljoen een nabetaling. 

Overige (terug)ontvangsten 

Naast te veel ontvangen NOW-subsidies kent de rijksoverheid in het kader van 
coronacrisismaatregelen nog de volgende grote ontvangsten (2021): 

 Retour kapitaalverstrekking Tozo: € 928 miljoen 
 Te veel ontvangen TVL: € 375 miljoen 
 Premie Herverzekering leverancierskredieten: € 110 miljoen 

In totaal gaat het (exclusief belastingontvangsten) voor 2021 om een bedrag van € 3,3 miljard 
aan terugontvangsten. Voor 2022 wordt bij de ontwerpbegrotingen een bedrag van € 1,3 
miljard aan ontvangsten gerelateerd aan de coronacrisis verwacht. Het grootste deel van de 
begrote ontvangsten in de periode 2020-2026 voorziet het kabinet bij de NOW (€ 3,4 miljard) 
en de Tozo (€ 1,1 miljard). 

Fiscale maatregelen 

Naast uitgaven zijn er ook gederfde inkomsten als gevolg van fiscale maatregelen. Het kabinet 
raamt dit in de periode 2020-2022 tot cumulatief € 3,1 miljard. In de onderstaande figuur 
zien we dat een deel van de fiscale steun leidt tot een vertraging in het moment van de 
belastingopbrengst. Dit betreft € 3 miljard voor de fiscale coronareserve. Met deze maatregel 
mochten ondernemingen een verwacht verlies over het boekjaar 2020 verrekenen met de winst 
in boekjaar 2019. Deze reserve is in belastingjaar 2020 weer vrijgevallen, waardoor in 2021 
de vennootschapsbelastingopbrengsten weer zijn gestegen met hetzelfde bedrag. 
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Belastinguitstel 

Tot 1 oktober 2021 kan door – met name – ondernemingen bijzonder uitstel vanwege de 
coronacrisis worden aangevraagd voor verschillende rijksbelastingen. Het bedrag aan 
belastinguitstel vanwege de coronacrisis is volgens de Miljoenennota € 19,2 miljard (stand per 
1 september 2021). Ondernemingen moeten vanaf 1 oktober 2022 starten met het aflossen 
van opgebouwde belastingschulden, met een aflossingstermijn van maximaal vijf jaar. Het is 
niet bekend in hoeverre belastinguitstel tot belastingafstel leidt, bijvoorbeeld vanwege 
faillissementen. In de Miljoenennota 2022 wordt dit bedrag geschat op € 1,5 miljard. 

Effectiviteit van steunmaatregelen 

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onderzoek gedaan naar de in 2020 verleende steun4 en 
concludeert dat dit effectief is geweest.5 Het CPB constateert dat de steunmaatregelen van de 
overheid een sterke stijging van de werkloosheid hebben voorkomen en dat het bedrijven 
overeind heeft gehouden. Het CPB komt ook tot de conclusie dat een deel van de steun terecht 
is gekomen bij niet-levensvatbare bedrijven. Een evaluatie van de generieke 
steunmaatregelen, zoals de NOW en TVL, volgt in 2023.6 

Slot 

We verwachten kort na de publicatie van de Najaarsnota (december 2021) een volgende update 
van de Coronarekening te publiceren. De komende maanden zullen we ons 
dashboard (https://coronarekening.rekenkamer.nl) wanneer nodig actualiseren. Bron: 
Algemene Rekenkamer, 21 september 2021. 
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Enter, 3 december 2021 

 

 

 


