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Eerste woorden  

Corona drukt stempel op Najaarsnota 2021. De overheidsfinanciën staan nog volop in het 
teken van de coronabestrijding. Enerzijds hebben de uitgaven zich positiever ontwikkeld sinds 
Prinsjesdag, anderzijds zijn er miljarden beschikbaar gesteld voor een nieuw steunpakket. 
Verder valt op dat de belastinginkomsten hoger zijn en is het begrotingstekort lager dan 
vermeld in de Miljoenennota. Het EMU-saldo in 2021 komt uit op -5,1 procent van het bruto 
binnenlands product (bbp) in plaats van -6 procent. De EMU-schuld komt uit op 56,4 procent 
van het bbp in plaats van 57,8 procent. Dit staat in de Najaarsnota die minister Hoekstra van 
Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

De Najaarsnota geeft een beeld van alle bijstellingen op de inkomsten en uitgaven voor 2021 
sinds de Miljoenennota van september. Sindsdien hebben op enkele uitgaven- en 
inkomstenposten grote wijzigingen plaatsgevonden. De aanvullende steunmaatregelen, 
aangekondigd in de steunbrief van afgelopen vrijdag, zijn ook verwerkt in deze Najaarsnota. 

In de Najaarsnota zijn de realisaties op de steun- en herstelpakketten voor corona tot en met 
het derde kwartaal van 2021 verwerkt. Deze uitgaven vallen voor 2021 3,1 miljard euro lager 
uit ten opzichte van de Miljoenennota.  Dit komt omdat er de afgelopen periode minder gebruik 
is gemaakt van verschillende regelingen. Een deel van dit budget is doorgeschoven naar 
volgend jaar. De nieuwe steunmaatregelen, zowel die van 16 november als van het op 26 
november aangekondigde pakket, zijn ook verwerkt. Dit gaat om 3,5 miljard euro, waarvan 2 
miljard euro in de begroting van 2021 valt. Voor het grootste deel gaat het geld naar het 
openstellen van NOW en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde 
kwartaal van 2021.   

Het kabinet verwacht in 2021 2,3 miljard meer belasting- en premieontvangsten dan op 
Prinsjesdag werd gedacht. Er komt vooral meer omzetbelasting, vennootschapsbelasting 
en  loon- en inkomensheffing binnen. Ook de reguliere uitgaven en niet-belastingontvangsten 
wijzigen, voornamelijk door lagere ontvangsten van de Nederlandse Aardoliemaatschappij 
(NAM) van 1,2 miljard. Daarnaast is nu al bekend dat een deel van de begrote uitgaven niet 
meer uitgegeven kan worden in 2021, hierdoor is er ruim 1,4 miljard aan onderuitputting 
ingeboekt op diverse uitgaven. 

De Najaarsnota is de laatste update van de Rijksbegroting 2021 die het kabinet aan het 
parlement stuurt. De definitieve balans van de inkomsten en uitgaven over 2021 wordt 
opgemaakt in het Financieel Jaarverslag Rijk. Dit wordt op Verantwoordingsdag, de derde 
woensdag in mei, door het kabinet aan de Tweede Kamer aangeboden. Bron: Rijksoverheid, 
30 november 2021. 

De twee nijlpaarden  Hermien (41) en Imani (14) van de dierentuin in 
Antwerpen hebben Covid-19  

De twee nijlpaarden van de dierentuin in Antwerpen hebben Covid-19. Hermien (41) en Imani 
(14) hebben tot dusver alleen een loopneus en zijn in quarantaine gezet, meldt ZOO 
Antwerpen. Hun verzorgers hebben strikte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het 
virus zich niet kan verspreiden. 

Het is volgens de dierentuin de eerste keer dat het coronavirus zich bij nijlpaarden voordoet. 
Hermien en Imani zijn getest door het nationaal diergeneeskundig laboratorium Sciensano. 
De nijlpaarden hebben altijd een natte neus, maar een oplettende dierenarts vond dat ze nu 
wel meer proestten. Hij ving wat snotjes op en liet ze testen. 

Het nijlpaardengebouw is, nadat het testresultaat bekend werd, direct afgesloten voor 
bezoekers. De verzorgers zijn negatief getest. 

Vorig jaar werden alle zoogdieren in ZOO Antwerpen getest op het coronavirus en werd er 
geen Covid-19 gevonden. Bron: AD, 3 december 2021.  
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Kabinet gaat boostercampagne alsnog versnellen 

Na een trage aanloop trekt het kabinet alles uit de kast om de boostercampagne alsnog te 
versnellen. Voor het einde van het jaar moeten alle zestigplussers een extra 
coronaprik gekregen hebben. Via een speciale website wordt personeel geworven. 

‘Voor de jaarwisseling zullen alle zestigplussers en al het zorgpersoneel een boosterprik gehad 
hebben, na januari volgen de zestigminners’, zei minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge 
(CDA) vanmiddag. 

Volgens diverse deskundigen wachtte Nederland onnodig lang met de start van de extra 
vaccinatieronde. Mensen komen in aanmerking voor een extra boosterprik in de zevende 
maand na de laatste vaccinatie. Defensie, studenten, oud-artsen: ze zijn allemaal nodig voor 
die mega-operatie. Zij kunnen zich binnenkort aanmelden www.ggdreservisten.nl . 

Half december moeten er 79 kleinere priklocaties zijn, en 9 ‘XXL’-locaties.  

De minister voorspelt dat er aan het einde van de maand ruim drie miljoen boosterprikken 
zijn gezet. Het tempo komt voorlopig op zo’n 700.000 prikken per week te liggen. ‘Dat houden 
we vol tot we iedereen hebben gehad.’ Hij denkt dat in maart iedereen die dat wil, een booster 
kan hebben gehad. Bron: AD, 3 december 2021.  

De Jonge belooft inhaalslag boosterronde: ‘Drie miljoen prikken voor 
jaarwisseling’ 

Na een trage aanloop trekt het kabinet alles uit de kast om de boostercampagne alsnog te 
versnellen. Voor het einde van het jaar moeten alle zestigplussers een extra coronaprik 
gekregen hebben. Via een speciale website wordt personeel geworven.  

‘Voor de jaarwisseling zullen alle 60-plussers en al het zorgpersoneel een boosterprik gehad 
hebben, vanaf januari volgen de 60-minners’, zei minister van Volksgezondheid Hugo De 
Jonge (CDA) vanmiddag. 

Volgens diverse deskundigen wachtte Nederland onnodig lang met de start van de extra 
vaccinatieronde. ’Eind deze week zitten we op 700.000 prikken, eind van het jaar zijn dat er 
drie miljoen’, meldde De Jonge. De GGD’s moeten enorm uitbreiden: ‘Ze gaan van zeventig 
naar tachtig kleinere priklocaties, ook moeten er negen XL-vaccinatielocaties komen, van 
Leeuwarden tot Maastricht.’  

Mensen komen in aanmerking voor een extra boosterprik in de zevende maand na de laatste 
vaccinatie. Defensie, studenten, oud-artsen: ze zijn allemaal nodig voor die mega-operatie. 
Iedereen die kan helpen, is welkom: ‘Er komt ook een website waar personeel geworven wordt. 
Die tienduizend personeelsleden extra heb je niet in een potje zitten nu.’ De GGD’s komen nu 
11.000 medewerkers tekort voor de grootschalige vaccinatieronde, zo bleek vorige week al.  

Terwijl internationale gegevens er allang lagen en het kabinet zelf half oktober stelde dat de 
prikronde er kwam, werd er nog weken gewacht op formeel groen licht van de 
Gezondheidsraad op 2 november. Daarna duurde het nog weken voordat de GGD 
daadwerkelijk kon beginnen, tot chagrijn van experts, artsen en Tweede Kamerleden.  

Deze week erkende het kabinet dat de aanloop traag was, nu werkt De Jonge dus aan een 
inhaalslag. ‘Andere landen zijn verder, ik was ook graag eerder begonnen. We hebben met 
advisering en beleid onvoldoende rekening gehouden met het scenario waarin we nu zitten. 
Al zeg ik ook: deze golf had je er natuurlijk niet mee voorkomen.’ 

Premier Rutte bestreed in het debat dat het kabinet onnodig lang gewacht heeft: ‘Ik baal er 
ook van dat we achteraan bungelen. Er lag op 2 november een advies van de Gezondheidsraad. 
Daarvoor konden wij niet zeggen: we gaan toch boosters zetten, dat zou uw Kamer niet 
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accepteren. En er stonden niet tienduizenden mensen klaar. Het is niet zo dat op dag twee of 
drie na zo’n advies alles klaar staat.’ Bron: AD, 3 december 2021.  

In de avond minder mensen op straat sinds avondlockdown 

Mensen vertonen zich duidelijk minder op straat sinds de avondlockdown van afgelopen 
zondag. Na 17.00 uur is praktisch alles gesloten en na die tijd gingen Nederlanders afgelopen 
maandag, dinsdag en woensdag ook minder naar buiten dan een week eerder. Dat 
meldt Dat.Mobility op basis van gegevens uit het Nederlands Verplaatsingspanel. 

In de eerste drie dagen van deze week begaf gemiddeld 34 procent van de 
Nederlanders zich tussen 17.00 en 24.00 uur buiten de deur. Een week eerder was dat nog 
bijna 39 procent. Mensen stapten vooral minder op de fiets. De onderzoekers hebben hiervoor 
de bewegingen van een panel van 10.000 mensen gemeten met een app. 

Sander van der Drift van Dat.Mobility vermoedt dat mensen minder op pad zijn vanwege de 
avondlockdown. Het kan ook meetellen dat mensen door het weer van de afgelopen dagen 
meer thuis zijn gebleven. ‘De afgelopen week hebben we een paar goede regendagen gehad.’ 

Ook vóór 17.00 uur was het op maandag, dinsdag en woensdag rustiger dan een week eerder, 
al is het verschil wel kleiner. Bron: AD, 3 december 2021.   

Nederlands Verplaatsingspanel  

Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), een initiatief van Dat.mobility, Kantar en Mobidot, 
is een landelijk dekkende en regio specifieke databron van mobiliteit en activiteiten van 
Nederlanders. Sinds 2019 worden dagelijks de verplaatsingen van zo’n 10.000 deelnemers 
vastgelegd. Alle verplaatsingen buitenshuis met elk type vervoermiddel worden waargenomen, 
inclusief wandelroutes. Naast verplaatsingen is zichtbaar welke activiteiten men onderneemt 
en welk doel een verplaatsing heeft. Ook zijn persoonlijke achtergrondkenmerken van 
deelnemers bekend. Daarnaast is deze databron uniek vanwege de volgende kenmerken: 

 De metingen zijn continu, waardoor trends kunnen worden bekeken. Ook met 
terugwerkende kracht, omdat metingen sinds 2019 beschikbaar zijn. 

 Het gedrag van unieke deelnemers wordt langere tijd gemeten, zodat gedrag op 
verschillende momenten in de tijd kan worden vergeleken. 

 Het is mogelijk enquêtes uit te zetten om onderliggende motieven van deelnemers te 
achterhalen of extra informatie in te winnen. Hierdoor kunnen specifieke doelgroepen 
heel gericht benaderd worden (bv. mensen die dagelijks met de auto naar het werk 
rijden). 

 Exacte routes van alle modaliteiten, inclusief voetgangers zijn beschikbaar. 
 Gegevens zijn realtime beschikbaar. 

Met toestemming van de panelleden wordt via een smartphone-app bijgehouden wanneer, 
hoe, waar en met welk vervoermiddel ze zich verplaatsen. Deze informatie, in combinatie met 
de relevante achtergrondkenmerken van de panelleden, levert in geaggregeerde en 
geanonimiseerde vorm waardevolle inzichten op. In lijn met de AVG wordt de data met zorg 
verwerkt en gegevens die individuen kunnen identificeren, wordt afgeschermd.  

Tijdens COVID-19 bleek het NVP bij uitstek een zeer nuttige databron om verandering in 
verplaatsingsgedrag mee waar te nemen. Bron: Dat.mobility, 3 december 2021. 
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Werkgevers zien weinig heil in invoering vaccinatieplicht 

Nederlandse werkgevers zien vooralsnog weinig heil in de invoering van een vaccinatieplicht. 
Ze zijn groot voorstander van inentingen tegen het coronavirus, maar een verplichting zoals 
Duitsland wil invoeren gaat ze te ver.  

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen in een gezamenlijke verklaring 
dat het belangrijk is om de vaccinatiegraad in Nederland omhoog te krijgen. Maar dit kan 
volgens de belangenbehartigers voorlopig nog op zo’n manier dat ongevaccineerden vrijwillig 
een prik halen. Ook werkgeversvereniging AWVN laat weten in zijn algemeenheid geen groot 
voorstander van verplichtingen te zijn, dus ook niet voor een verplichte inenting.  

Topman Steven van der Heijden van reisorganisatie Corendon, met in Nederland zo’n 1000 
werknemers, denkt dat een vaccinatieplicht onontkoombaar is. Volgens de Corendon-baas 
laten nieuwe, besmettelijkere varianten van het virus geen ruimte voor alternatieven. ‘Je hebt 
nu een vaccinatiegraad van bijna 100 procent nodig. Dat ga je op basis van vrijwilligheid niet 
bereiken.’ Bron: AD, 3 december 2021. 

Kinderen met verhoogd risico om ernstig ziek te worden moeten 
gevaccineerd worden 

In het algemeen verloopt een corona-infectie bij kinderen milder dan bij volwassenen. Maar 
volgens de Gezondheidsraad hebben jonge kinderen met een verhoogd medisch risico 
een grotere kans op ziekenhuisopname na een infectie.   

De Gezondheidsraad adviseert kinderen van 5 tot en met 11 jaar, die een verhoogd risico lopen 
om ernstig ziek te worden door Covid-19, te vaccineren. Over het eventueel vaccineren van 
gezonde kinderen tegen het coronavirus, doet de Gezondheidsraad nog geen uitspraak. Dat 
advies volgt ‘binnenkort.’  

Dat schrijft de raad in een advies aan minister De Jonge, dat zojuist openbaar is geworden. 
Die spreekt in een eerste reactie van een ‘logisch’ advies. ‘In december verwachten we te 
kunnen beginnen met prikken.’ 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden na een 
corona-infectie zouden uitgenodigd moeten worden voor een vaccinatie tegen het virus. Dat 
stelt de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat 
om kinderen die onder behandeling van een kinderarts zijn omdat ze bijvoorbeeld een 
chronische longaandoening, een aangeboren hartafwijking of het downsyndroom hebben. 

‘Zij hebben een grotere kans op ziekenhuisopname en lopen ook een hoger risico om een 
ernstige ontstekingsreactie in de organen te krijgen na een infectie’, schrijft de raad. 

Het gaat om een groep van ongeveer 40.000 kinderen, die onder behandeling staan van een 
kinderarts. De Gezondheidsraad adviseert daarom om de kinderartsen de exacte selectie te 
laten maken. Bart-Jan Kuilberg, voorzitter van de Gezondheidsraad, zegt dat voor een advies 
over het vaccineren van gezonde kinderen meer tijd nodig is. ‘Voor gezonde kinderen is de 
afweging complex.’ 

Kuilberg zegt niet te kunnen zeggen wanneer het advies voor deze groep precies komt. Het 
kabinet liet twee weken geleden overigens doorschemeren vooralsnog geen grootschalige 
vaccinatiecampagne voor kinderen te willen. Deze maand ontvangt Nederland 42.000 speciale 
doses van het Pfizer-vaccin voor kinderen. Minister De Jonge gaf eerder al aan die te willen 
reserveren voor de groep met medische problemen. 

Eind november keurde het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het vaccin van BioNTech 
en Pfizer goed voor gebruik bij kinderen van 5 tot 11 jaar. Eerder was het al goedgekeurd 
vanaf 12 jaar. Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) schaarde 
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zich achter dat advies. ‘De voordelen zijn groter dan de risico’s’, vat CBG-voorzitter Ton de 
Boer het advies samen. ‘Onze conclusie is dat het vaccin kinderen goed beschermt tegen 
corona, en dat de kans op bijwerkingen klein is.’ 

Andere landen enten kinderen al op grote schaal in, de VS en Israël bijvoorbeeld. Ook België 
begint over een paar weken. Vanmiddag werd bekend dat de zuiderburen 700.000 
kindervaccins hebben aangeschaft.  

In Nederland betwijfelen veel mensen of het wel een goed idee is om alle kinderen in te enten. 
Zo is de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde tegenstander. Voorzitter Károly Illy, 
ook lid van het Outbreak Management Team (OMT), vindt dat door de kleine risico’s die 
gezonde kinderen lopen bij besmetting met het coronavirus, het individuele belang voor een 
kind ontbreekt.  

Kuilberg zegt rekening te houden met de mogelijkheid van bijwerkingen bij kinderen die het 
vaccin krijgen. Daarbij zal het volgens hem vooral gaan om relatief milde verschijnselen zoals 
pijn op de prikplaats en vermoeidheid.  

Ook houdt de Gezondheidsraad de mogelijkheid open dat ‘myocarditis’ op kan treden, ook al 
is deze bijwerking niet gezien bij de studies naar de kindervariant van het vaccin. Bij jongere 
leeftijdsgroepen, ‘pakweg de groep tussen 16 en 29 jaar’, komt myocarditis, een ontsteking 
van de hartspier en het hartzakje, relatief vaak voor na coronavaccinatie.  

Kuilberg stelt echter dat de aandoening ook een gevolg kan zijn van een coronabesmetting, en 
dat dat ‘vele malen vaker’ optreedt dan myocarditis na vaccinatie. Ook komt de aandoening 
bij kinderen tussen 5 en 11 volgens hem sowieso minder vaak voor dan bij oudere 
leeftijdsgroepen. 

Kinderarts Károly Illy noemt het een ‘verstandig advies.’ Hij is voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde en een van de ‘vast uitgenodigde experts’ in het OMT dat 
het kabinet adviseert over het coronabeleid. ‘Zij lopen meer risico om erg ziek te worden van 
het coronavirus, dan wel in het ziekenhuis te belanden. Het is weliswaar een klein risico, maar 
groter dan bij gezonde kinderen van die leeftijd.’ 

Voor die kinderen zou de vaccinatie vrijblijvender kunnen worden, met een minder groots 
opgezette campagne, denkt Illy. Ouders hebben dan de vrijheid om zelf een inenting te regelen 
als ze dat willen. ‘Je kunt je voorstellen dat ouders dat willen als een gezinslid een kwetsbare 
gezondheid heeft of als opa en oma een rol in de opvang en opvoeding spelen. Want het vaccin 
zelf is gewoon veilig voor kinderen.’ Bron: AD, 3 december 2021.   

Lareb: ‘231 meldingen van hartontstekingen na coronavaccinatie’ 

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 jongere mannen. Volgens Lareb kwamen, na toediening van 
het Pfizer/BioNTech- en Moderna-vaccin, in meerdere leeftijdsgroepen tot 40 jaar meer 
meldingen voor dan normaal. Ook na toediening van het AstraZeneca- en Janssen-vaccin 
werden in enkele leeftijdsgroepen meer meldingen ontvangen dan verwacht. Bij deze 
vergelijking is geen rekening gehouden met een mogelijk verhoogd aantal door besmetting met 
covid-19 of met extra alerte artsen, aldus Lareb. 

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 Moderna-vaccin. Daarnaast kregen 21 mensen pericarditis of 
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myocarditis nadat ze waren geprikt met AstraZeneca en 15 na het Janssen-vaccin. Bij één 
patiënt was het vaccin onbekend. Het ging ongeveer even vaak om de eerste als de tweede 
prik. 

‘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. 

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. 

Het centrum wijst erop 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.’ Volgens Lareb gaan de klachten meestal vanzelf over 
of zijn ze met medicijnen goed te behandelen. Bron: MC Medisch Contact, 29 november 2021. 

Nog dertig mensen in Europese landen hebben de Omikron-variant 
opgelopen 

Nog dertig mensen in Europese landen hebben de Omikron-variant van het coronavirus 
opgelopen. De versie is bij hen vastgesteld en daarmee stijgt het totale aantal bevestigde 
besmettingen naar 109. 

Nederland is niet langer koploper. De teller is blijven staan op zestien besmettingen. Portugal 
heeft er nu negentien. In Denemarken is de variant gevonden bij veertien mensen en in 
Duitsland bij dertien. Frankrijk en Italië hebben elk negen bevestigde besmettingen. Er zijn 
ook nog een paar verdachte maar nog niet bevestigde besmettingen, dus het cijfer kan volgens 
de Europese gezondheidsdienst ECDC nog oplopen. 

Bij alle positief geteste personen zijn de klachten tot nu toe mild. Niemand is aan de variant 
overleden. De meeste positief geteste mensen zijn onlangs in Afrika geweest, maar sommigen 
hebben het virus op een andere plek opgelopen. Zo is de eerste persoon in Finland onlangs in 
Zweden en Denemarken geweest. Een Amerikaanse Omikron-drager heeft onlangs een reis in 
eigen land gemaakt en daar mogelijk de variant opgelopen. 

Wereldwijd zijn er nu 486 besmettingen in 35 landen bekend, waaronder de Verenigde Staten, 
Canada, Australië, Groot-Brittannië, Zwitserland, India, Japan, Botswana en Zimbabwe. 
Bron: AD, 3 december 2021.  

De aanvoer van de voorraad van coronazelftesten ligt op schema 

De aanvoer van de voorraad van coronazelftesten ligt op schema, laat het Centraal Bureau 
Drogisterijbedrijven (CBD) weten. De extra voorraad zelftesten die besteld is zodat er voor de 
toekomst genoeg zelftesten zijn, komt vanaf vrijdag en zaterdag binnen. ‘Dan gaat het 
om miljoenen zelftesten’, zegt een woordvoerder. Sinds begin deze week grijpen veel mensen 
mis omdat de zelftesten op veel plekken uitverkocht waren. 

‘Deze week zijn vooral kleine hoeveelheden binnengekomen die vaak rechtstreeks doorgingen 
naar de winkel’, aldus de zegsman. Doorgaans gaan bestellingen eerst naar een 
distributiecentrum en worden vanaf daar winkels bevoorraad.  

Coronazelftesten zijn sinds april beschikbaar bij de supermarkt, drogist en apotheek. In 
oktober zakte de verkoop ervan in, maar sinds november is er weer veel vraag, aldus het CBD. 
Sinds de persconferentie van vrijdag 26 november is de verkoop verder toegenomen. Toen 
adviseerde het demissionaire kabinet met het oog op Sinterklaas dat mensen zich preventief 
testen voor ze op bezoek gaan. ‘Als we de dagomzetten vergelijken met vorige week, dan zijn 
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we er deze week al met enkele tientallen procenten overheen’, zegt de woordvoerder over de 
verkoop van de zelftesten.  

Tot en met kerst komen er nog miljoenen zelftesten bij voor de drogisterijbedrijven. Het CBD 
denkt dat de druk op de vraag zal afnemen als de scholen volgende week zelftesten geleverd 
krijgen. Voor groep zes tot en met acht van het basisonderwijs en het hele voortgezet onderwijs 
geldt het advies dat alle leerlingen twee keer per week een zelftest doen. Bron: AD, 3 december 
2021.  

Neuszelftest is voldoende betrouwbaar om corona mee op te sporen 

Een antigeen neuszelftest is voldoende betrouwbaar om corona mee op te sporen als de 
gebruiker symptomen heeft, maar niet als die ontbreken. Dat maken onderzoekers op uit de 
resultaten van een nader onderzoek naar de betrouwbaarheid van een dergelijke test bij bijna 
3000 personen, die over enkele dagen officieel zullen worden gepubliceerd. 

Het UMC Utrecht, dat een aantal van de onderzoekers leverde, licht nu vast een tipje van de 
sluier op. De onderzoekers concluderen zelfs dat de neuszelftest bij iemand met symptomen 
‘vrijwel dezelfde betrouwbaarheid heeft als wanneer deze testen worden afgenomen door 
professionals in de GGD-teststraat.’ Een onderzochte speekselzelftest, waarbij alleen wat 
spuug wordt gebruikt, bleek met en zonder symptomen niet goed genoeg. Bron: AD, 3 
december 2021.  

Dordts ziekenhuis schaalt zorg op ic nóg verder op en vraagt het leger 
om bijstand 

Het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis besluit vanwege de toenemende hoeveelheid 
coronapatiënten op de Intensive Care om daar nog twee extra bedden beschikbaar te stellen. 
Om die te kunnen bemannen, sluiten meerdere operatiekamers in zowel Dordrecht als 
Zwijndrecht. Gevolgen voor de reguliere zorg zijn onvermijdelijk.  

Met die twee bedden schaalt het ziekenhuis op tot twintig. In het ziekenhuis in Zwijndrecht 
sluiten vier OK’s; in Dordrecht twee. Het daarmee vrijgespeelde personeel, maar ook 
ambulanceverpleegkundigen, springen bij in de acute zorg. Ook het leger is om bijstand 
gevraagd. Het ASz verwacht een landelijke opschaling naar ‘fase 3’ (oftewel code zwart) op de 
IC’s, en doet dit uit voorzorg daarom zelf alvast. 

Het ASz kondigde donderdag al aan alles af te wegen en vrijdag een beslissing over het 
eventuele opschalen te nemen. Vrijdagochtend liet het ziekenhuis nog twee IC-patiënten 
overplaatsen naar Duitsland, maar in eigen land is die mogelijkheid er vrijwel niet meer. Het 
opschalen van de hoeveelheid IC-bedden betekent dat er wederom meer operaties worden 
uitgesteld. Op maandag 6 december wordt de IC uitgebreid.   

Het aantal coronabesmettingen in de regio vlakt iets af, maar tussen besmetting en opname 
op de IC zit een vertraging van zo’n tien tot veertien dagen, aldus Peter van der Meer. 

‘Het kan niet anders. We hebben nu bijna vijftig COVID-patiënten in onze kliniek en de IC is 
al de hele week vol. Opgenomen patiënten die op onze eigen verpleegafdelingen achteruit gaan 
en een IC-bed nodig hebben, kunnen daar niet terecht. We móeten dus meer IC-bedden 
realiseren’, licht bestuursvoorzitter Peter van der Meer in een persbericht toe. ‘Het aantal 
coronabesmettingen in de regio vlakt iets af, maar tussen besmetting en opname op de IC zit 
een vertraging van zo’n tien tot veertien dagen. Naar verwachting zal onze IC nog flink wat 
COVID-patiënten ontvangen.’ 

Niet alles wordt afgezegd. Van der Meer: ‘Poliklinische zorg, onderzoeken en sommige kleine 
ingrepen kunnen doorgaan, zolang dit de acute zorg niet nadelig beïnvloedt qua personeel of 
middelen.’ De patiënten van wie een operatie niet door kan gaan, krijgen daar bericht van. 
Bron: AD, 3 december 2021.  
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Vaccinatieplicht is niet aan de orde in het kabinet 

Een vaccinatieplicht is niet aan de orde en er wordt ook niet over gesproken in het kabinet, 
maar het categorisch en bij voorbaat uitsluiten deed demissionair minister Hugo De Jonge 
(Volksgezondheid) vrijdag niet.  

‘Het is nu niet aan de orde, maar ik heb afgeleerd om al te stellig te zijn over hoe het leven er 
later uitziet’, zei De Jonge op zijn ministerie tijdens een persmoment over de 
boostercampagne. ‘Er wordt niks voorbereid, er is geen discussie in het kabinet. Ik weet wel 
dat het virus met mijn stelligheid niet zoveel rekening houdt. Het is niet aan de orde, ik ben 
er niet voor. Maar helemaal uitsluiten? Dat kan niet.’ 

Demissionair premier Mark Rutte gebruikte vorige week vrijdag in de laatste 
coronapersconferentie vergelijkbare woorden. ‘Nee, dit is niet het moment, maar je kunt ook 
niets uitsluiten. Maar dit is niet het moment.’ 

In verschillende Europese landen wordt de discussie over een vaccinatieplicht inmiddels wel 
gevoerd. In Duitsland ligt er een concreet voorstel om een plicht vanaf februari in te voeren, 
waar overigens nog wel in het parlement over moet worden gestemd. 

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen zei deze week dat het gesprek 
erover moet worden gevoerd. ‘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.’ Bron: AD, 3 
december 2021.  

Kabinet verlengd vliegverbod voor zuidelijk Afrikaanse landen 

Het kabinet verlengt het vliegverbod voor zuidelijk Afrikaanse landen tot en met 15 december. 
Het verbod zou zaterdag om 23.59 uur aflopen, maar het kabinet wil meer tijd om te zien 
welke gevolgen de nieuwe Omikron-variant heeft voor het aantal besmettingen. Het RIVM heeft 
dat ook geadviseerd. Op twee vluchten eind vorige week vanuit Zuid-Afrika naar Nederland 
zaten in totaal zestien passagiers die met die virusvariant waren besmet. 

Het inreisverbod geldt voor niet-EU-burgers vanuit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, 
Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Lesotho en Eswatini (Swaziland). Bij terugkomst hebben zij 
een dubbele negatieve coronatest nodig en moeten ze minstens vijf dagen in quarantaine. Het 
RIVM vindt het vooralsnog niet nodig om de lijst met landen waarvoor deze inreisbeperkingen 
gelden, uit te breiden. Bron: AD, 3 december 2021.  

Verplichte test voor reizigers die uit Zuid-Afrika in Nederland aankomen 

Het zou goed zijn als reizigers die uit Zuid-Afrika in Nederland aankomen, verplicht worden 
om zich te laten testen. Dat vindt voorzitter Chris Van Elswijk van de Vereniging Nederlands 
Cabinepersoneel (VNC). Ook luchthaven Schiphol zou het toejuichen als meer reizigers zich 
laten testen na aankomst, maar dat is volgens een woordvoerder nu nog niet af te dwingen. 
Als het testbeleid veranderd zou moeten worden, dan zou dat aan de Nederlandse overheid 
zijn. 

Van de honderden reizigers per dag uit Zuid-Afrika, laat nu ongeveer een derde zich 
daadwerkelijk testen. En van de mensen die zich wel laten testen, blijkt volgens nieuwe cijfers 
van de GGD Kennemerland 9 procent positief te zijn. En dit ondanks testen vóór aanvang van 
de vlucht, en het feit dat het merendeel van de passagiers waarschijnlijk gevaccineerd is. Dat 
laat zien dat het virus zich makkelijk verspreidt en dat stemt tot zorgen, concludeerde de 
gezondheidsdienst, die iedereen die Nederland als eindbestemming heeft dringend oproept 
zich te laten testen op Schiphol. Bron: AD, 3 december 2021.   
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Honderden mensen hebben zich aangemeld om te helpen bij de 
boostercampagne 

Honderden mensen hebben zich vrijdagavond aangemeld om te helpen bij de 
boostercampagne tegen het coronavirus. GGD GHOR Nederland zegt in anderhalf uur tijd zo’n 
550 aanmeldingen te hebben gekregen op de website GGD-reservisten. 

Mensen die kunnen en willen helpen met prikken zetten voor de boostercampagne kunnen 
zich op die site aanmelden. Dan gaat het bijvoorbeeld om voormalige zorgmedewerkers of 
medische studenten, aldus demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid). Volgens 
de GGD-organisatie komen de aanmelders vanuit alle hoeken van de samenleving. 
‘Fantastisch dat het in zo’n korte tijd al zo veel reacties heeft opgeleverd.’ 

Kort voordat de site online stond, zei De Jonge nog dat de site ‘over een paar dagen’ in de 
lucht zou zijn. 

Naast de mensen die zich via deze site kunnen aanmelden, heeft ook Defensie laten weten dat 
zij gaat helpen met de boostercampagne. De koepel van de gezondheidsdiensten bevestigt dat 
Defensie om hulp is gevraagd. Hun eerste inzet is op 13 december, laat een woordvoerster 
weten. De militairen gaan in elk geval aan de slag in de regio’s Gelderland-Midden (Arnhem, 
Ede en omstreden) en Zuid Holland-Zuid (Dordrecht) en in de provincie Drenthe. Later gaan 
ze ook naar Twente. Defensie gaat er vaccineren, maar ook helpen bij het ontvangen van 
burgers en het bijhouden van de administratie. Bron: AD, 3 december 2021.  
 
Amsterdams café moet een week dicht na coronastunt met Wybren Van 
Haga 
 
Een groep van vijftig medestanders is samen met Tweede Kamerlid Wybren Van Haga na 17.00 
uur blijven zitten in café Del Mondo in Amsterdam, als protest tegen de coronarestricties. Het 
café is per direct voor een week gesloten.   
 
De politie kwam langs in het café om te eisen dat ze zich zouden houden aan de sluitingstijd. 
Daar gaven de medewerkers geen gehoor aan. Om die reden heeft de gemeente per direct 
besloten om het café voor een week te sluiten, zegt een woordvoerder van burgemeester 
Halsema.  
 

 

De menigte voor café del Mondo op de Nieuwmarkt. © Het Parool 
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Pandjesbaas en Tweede Kamerlid Wybren Van Haga leek wel tevreden met de actie. Na vijven 
zat hij, met in zijn kielzog een eigen cameraman, bier te drinken op het terras. Ongeveer vijftig 
medestanders van de actie waren toen aanwezig bij het café. Er lijkt door het café niet te zijn 
gecheckt op de in de horeca verplichte QR-codes. 
 
Een cafébaas van een naastgelegen horecagelegenheid was niet te spreken over de actie: ‘Om 
dit soort mensen moet je een hek bouwen. Zij laten de lockdown nog langer duren.’ 
 
Rond 18.15 uur hebben medewerkers van het café de spullen ingepakt en zijn de meeste 
mensen weer vertrokken. Van Haga was bij het café om namens zijn partij Belang van 
Nederland steun uit te spreken voor de horecaondernemers.  
 
Nieuwjaarsduiken Zandvoort en Bloemendaal afgelast vanwege corona 
 
De nieuwjaarsduiken bij Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn dit jaar opnieuw afgelast 
wegens coronamaatregelen, zeggen de organisaties en de reddingsbrigades in die badplaatsen 
 
‘Het is niet te doen. Er komen in totaal wel zo’n 5000 duikers en 10.000 toeschouwers op af. 
We kunnen geen stuk van het strand afzetten en de QR-code scannen, dat is ook niet te doen’, 
zegt Leon van Esch van Nieuwjaarsduik Zandvoort.  
 
‘We gaan het risico niet nemen’, zegt Ruud Cloeck van de reddingsbrigade in Bloemendaal 
aan Zee. Cloeck verwacht wel dat er mensen zullen komen, ‘maar dat is dan hun eigen 
verantwoording. Er wordt niets georganiseerd.’ 
Volgens een woordvoerder van Reddingsbrigade Nederland is nog niet duidelijk of de 
traditionele duik bij Scheveningen doorgaat. 
 
In Egmond aan Zee, dat ook elk jaar een nieuwjaarsduik organiseert, wachten ze de komende 
coronapersconferentie van het kabinet af. Deze heeft meestal zo’n 2000 deelnemers. 
 
Volgens een woordvoerder van Reddingsbrigade Nederland is nog niet duidelijk of de 
traditionele duik bij Scheveningen doorgaat. Bron: AD, 3 december 2021. 
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@ ANP  

Geen coronacrisis maar coronasucces: luchtreinigers van broers Jamie 
en Michael zijn een wereldhit 

Toen hij begon met de ontwikkeling van de AirExchange, kon Jamie Blankert niet bevroeden 
dat de belangstelling voor luchtreinigers een vlucht zou nemen door een virus. Maar kort 
nadat hij het bedrijf was gestart, ging de wereld op slot vanwege corona en dat legde hem en 
zijn familie geen windeieren.  

De fascinatie voor lucht leeft bij Jamie Blankert al langer. Voordat hij op de luchtreiniger 
kwam, bedacht hij een systeem om mensen in nood van extra lucht te voorzien.  

’Een kleine luchtfles, waarmee mensen zich bijvoorbeeld alsnog uit een auto te water kunnen 
redden doordat ze wat extra lucht bij zich hebben. Dat idee ontstond eigenlijk spontaan tijdens 
een gesprek met iemand. De ontwikkeling duurde uiteindelijk 3,5 jaar en zo is mijn passie 
voor lucht ontstaan,’ vertelt Jamie. 

Met de luchtreiniger redden ze weliswaar geen mensen in nood, maar het apparaat sluit wel 
aan bij hun passie voor lucht. ’We willen mensen voorzien van schone lucht’, zegt Jamie 
daarover. ’Met dit systeem dragen we ook iets bij aan de samenleving. We hopen hiermee de 
cirkel van lockdowns uiteindelijk te kunnen doorbreken.’ Hoe ze dat precies willen doen, 
leggen ze haarfijn uit. Bron: AD, 3 december 2021.  

Zo druk is het in de teststraat: van 3000 testen per week naar meer dan 
10.000 per dag in regio Utrecht  

Wie dezelfde dag getest wil worden op het coronavirus, kan in de regio Utrecht veelal niet meer 
naar de plek van voorkeur. Het aantal testen is de afgelopen weken gestegen van drieduizend 
mensen per week, naar meer dan tienduizend per dag, waardoor het erg druk is in de 
teststraten. 
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Het is toch een ding, dat testen. Eerst kon het allemaal snel, liep je zo één van de teststraten 
van de GGDrU in, om binnen een paar minuten een kriebelend wattenstaafje in de neusholte 
te voelen. Nu, met steeds meer coronabesmettingen, is dat anders. Mensen worden verzocht 
om eerst een afspraak online te maken. Vrije inloop kan op sommige plekken nog wel, maar 
daar kun je een rij verwachten. 

’Om je een goed beeld te geven: drie weken geleden testten we nog rond de drieduizend mensen 
per week, dit is binnen twee weken gegroeid naar meer dan tienduizend testen per dag’, zegt 
woordvoerder van de GGDrU Lydia van der Meer. 

Maar de organisatie zelf kampt nu ook met ziekteverzuim, en er wordt nieuw personeel 
ingewerkt om de groeiende vraag aan te kunnen. Dat legt een grote druk op de organisatie. 
Bron: AD, 3 december 2021. 

De vooruitzichten voor de wereldeconomie verslechteren 

De vooruitzichten voor de wereldeconomie verslechteren nu de Omikron-variant van het 
coronavirus in steeds meer landen opduikt. Topvrouw Kristalina Georgieva van het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) uitte hier op een conferentie vrijdag haar zorgen over. Ze 
benadrukte dat nieuwe virusvarianten ‘zeer snel’ het vertrouwen kunnen schaden, met 
mogelijke impact op de economie tot gevolg. 

In oktober voorzag het IMF voor dit jaar nog 5,9 procent mondiale groei, gevolgd door een plus 
van 4,9 procent in 2022. Toen had het IMF al de indruk dat het wereldwijde economisch 
herstel uit de coronacrisis iets aan kracht inboette. Dat kwam onder meer door de snelle 
verspreiding van de Delta-variant en de sterk oplopende prijzen in veel landen. 

Wat de komst van Omikron precies betekent voor de verwachtingen voor de wereldeconomie, 
kon Georgieva vrijdag nog niet zeggen. Wel gaf ze aan dat de laatste prognoses van het IMF 
waarschijnlijk naar beneden zullen moeten worden bijgesteld. Bron: AD, 3 december 2021. 

Opvallend dat zo veel reizigers die terugkeerden uit Zuid-Afrika positief 
testen op corona  

Het ministerie van Volksgezondheid vindt het opvallend dat zo veel reizigers die de afgelopen 
vijf dagen terugkeerden uit Zuid-Afrika, positief testen op corona. Dat laat het ministerie 
weten naar aanleiding van een bericht van de GGD Kennemerland. Die maakte vrijdag bekend 
dat van de reizigers die zich bij terugkomst lieten testen, negen procent positief bleek. Dat 
ondanks het feit dat reizigers uit Zuid-Afrika vóór vertrek twee negatieve testen moeten 
overleggen.  

Het ministerie denkt dat een deel mogelijk kan worden verklaard door de incubatietijd, een 
vlucht naar Zuid-Afrika duurt namelijk 11 tot 12 uur. Dus er is een aanzienlijke kans dat een 
deel van deze mensen negatief getest was in Zuid-Afrika en 24 uur later positief testte in 
Nederland.  

Van de reizigers die sinds zondag terug zijn gekeerd, liet ongeveer een derde zich testen in 
Nederland. Dat is niet verplicht. Het ministerie onderzoekt of zo'n plicht er wel moet komen 
en denkt daar binnen enkele weken meer over te kunnen zeggen. Bron: AD, 3 december 2021. 

In Zuid-Afrika wint Omikron het van Delta 
 
In Zuid-Afrika is de Omikron-variant het aan het winnen van delta. Dat meldt The 
Guardian. Het R-getal ligt in de provincie Gauteng nu boven de 6, terwijl dit bij delta rond de 
5 was. Het virus verspreidt zich er razendsnel. Maar, zo melden zowel artsen als de directeur 
van de WHO: hoewel er veel mensen positief getest worden, zijn er minder doden dan eerst. 
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Wel zeggen artsen van de WHO dat vaccinmakers moeten kijken of ze hun product kunnen 
aanpassen aan nieuwe varianten. Zodat het later wellicht hetzelfde kan worden ingezet als 
een griepprik. Bron: AD, 3 december 2021. 
 
Kluytmans is voor plan lange termijnvisie leven met corona 
 
OMT-lid Jan Kluytmans laat bij Op1 weten dat hij voor het plan is van een lange termijnvisie 
omtrent het virus. Eentje waarmee we de samenleving weer openstellen en leren leven met 
corona. Daarmee moeten we volgens hem echter voorlopig wel rekening houden met veel 
zieken in de wintermaanden en misschien wel een oversterfte van zo'n 1000 mensen per week. 
Bron: AD, 3 december 2021. 
 
Veel Nederlanders zullen zaterdag of zondag Sinterklaas vieren 

Veel Nederlanders zullen zaterdag of zondag Sinterklaas vieren. Een deel van hen moet 
mogelijk nog op pad om op de valreep cadeautjes te kopen, maar winkeliersorganisatie 
InRetail verwacht niet dat er extra drukte ontstaat in winkelstraten. Slecht weer weerhoudt 
mensen er waarschijnlijk ook van massaal te gaan shoppen. 

Er is winkeliers veel aan gelegen om te laten zien dat ze verantwoordelijk omgaan met de 
normaal zo drukke shopdagen in de aanloop naar de feestdagen. Eventuele drukte in de 
winkelstraten ligt vanwege de vele coronabesmettingen van de laatste tijd gevoelig. 

INretail had eerder ook al een oproep uitgestuurd aan winkels om promoties rond 
koopjesfestijn Black Friday zo veel mogelijk te spreiden over meerdere dagen. Daarnaast is 
consumenten herhaaldelijk aangeraden om vooral op rustige momenten te shoppen. Volgens 
de organisatie viel de drukte met Black Friday, ruim een week geleden, mede daardoor mee.  

Later kwam uit cijfers van onder meer Currence, het bedrijf achter iDEAL, naar voren dat 
Black Friday vooral online tot een piek in betalingen heeft geleid. Bron: AD, 4 december 2021. 

 

© ANP — Er wordt dit Sinterklaasweekend geen extra drukte verwacht in de winkelstraten. 
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Het Braziliaanse Hooggerechtshof stelt een onderzoek in naar 
president Jair Bolsonaro 

Het Braziliaanse Hooggerechtshof stelt een onderzoek in naar president Jair 
Bolsonaro vanwege het verspreiden van nepnieuws over de relatie tussen coronavaccins en 
het oplopen van aids.  

Bolsonaro zei in oktober op verschillende sociale media dat officiële Britse 
documenten aangeven dat bij mensen die volledig zijn gevaccineerd tegen Covid-19, aids zich 
sneller ontwikkelt dan voorzien. Die bewering klopt niet, er is geen enkel officieel verslag of 
rapport dat een dergelijk verband legt. 

Bolsonaro, die zelf zegt niet te zijn ingeënt tegen het coronavirus maar op wiens 
vaccinatiegegevens een geheimhouding van 100 jaar rust, deed zijn uitspraken op 22 oktober 
tijdens een zogenoemde 'live', die werd uitgezonden via Facebook, YouTube en Instagram. De 
socialemediaplatforms verwijderden de uitzending en Bolsonaro's account werd tijdelijk 
geschorst door Facebook en YouTube. Bron: AD, 4 december 2021. 

Cruiseschepen die niet meer mogen aanmeren in Venetië krijgen 57,5 
miljoen euro 

De Italiaanse regering gaat de cruisemaatschappijen die sinds deze zomer niet meer mogen 
aanmeren in het historische centrum van Venetië compenseren met een bedrag van 57,5 
miljoen euro.  

Grote cruiseschepen van meer dan 25.000 ton mogen sinds 1 augustus niet meer aanmeren 
in het kanaal rond de stad. Ze werden ervan beschuldigd het Unesco-werelderfgoed in gevaar 
te brengen. 

Omdat de cruisemaatschappijen extra kosten moesten maken om hun routes te verleggen en 
om ontevreden passagiers te vergoeden, worden ze nu gecompenseerd. Dat meldt het 
Italiaanse ministerie van Infrastructuur. Ook de exploitant van de scheepvaartterminal heeft 
recht op miljoenen euro’s schadevergoeding. 

Het toerisme dat via cruiseschepen de stad binnenkomt, blijft erg belangrijk voor Venetië. Het 
levert de stad jaarlijks 400 miljoen euro aan inkomsten op. 

 
Demonstranten in Venetie protesteerden deze zomer tegen de grote schepen in de kanalen 
van de stad. © EPA 
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Toch zijn veel stadsbewoners ook blij dat de schepen nu ergens anders moeten aanmeren. 
Afgelopen juni waren er nog grote protesten toen de eerste cruiseschepen weer aankwamen. 
De schepen werden begeleid door kleine bootjes die meldden dat er geen plek was voor de 
grote boten. 

Zelfs Mick Jagger en Wes Anderson roerden zich in het protest. De stad ging stuk aan het 
toerisme en de grote schepen, aldus de beroemdheden en de vele Venetiaanse demonstranten. 
Bron: AD, 4 december 2021. 

Door corona is er voor hen geen plek in ziekenhuis: ‘Wat als ik straks 
uitzaaiingen heb?’ 

Dagelijks aan de medicijnen om de pijn te onderdrukken, sluimerende angst dat de kanker 
uitzaait, een donornier die maar niet kan worden geplaatst. Patiënten die door de 
coronadrukte in de ziekenhuizen niet aan de beurt komen voelen zich bang, machteloos, 
gefrustreerd en zijn boos, blijkt uit de vele tientallen reacties die we kregen op een oproep. 
Bron: AD, 4 december 2021. 

André Rieu treedt voor het eerst in 630 dagen weer op: ‘Er was zo’n 
bijzondere energie’ 

Hij had het bijgehouden op de kalender: door corona kon André Rieu 630 dagen niet optreden. 
Deze week staat de ‘Koning van de Wals’ met zijn Johan Strauss orkest eindelijk weer op het 
podium. Vier avonden lang in een uitverkochte Altice Arena in de Portugese hoofdstad in 
Lissabon. 

Met mondkapje op, en zijn hele gevolg achter hem aan, snelt André Rieu (72) tussen het 
uitzinnig klappende publiek door naar de bühne. Hij pakt zijn Stradivarius en gaat spelen. 
Zijn orkestleden – gekleed in een bonte verzameling van gekleurde prinsessenjurken en 
rokkostuums – gaan zitten, bergen hun maskers op en zetten hun eerste noten in. Als het 
nummer 76 Trombones voorbij is, ontvangt de Maastrichtse wereldster en zijn zestig-koppige 
Johan Strauss Orkest voor het eerst in twintig maanden weer een staande ovatie. ‘Boa tarde’, 
heet hij zijn publiek welkom. ‘Goedemiddag. Dat was meteen het enige Portugees dat ik 
spreek.’ Bron: AD, 3 december 2021. 

 

Een kerkdienst op Urk. Foto ter illustratie. © Foto Freddy Schinkel  

Streng-christelijke kerken negeren advies en willen ook na 17.00 uur 
diensten houden 
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De centrale organisatie achter de Gereformeerde Gemeenten, een orthodox-protestantse 
kerkstroming, legt het ‘dringend beroep’ van het kabinet om na 17.00 uur geen kerkdiensten 
te houden naast zich neer. Het landelijk dienstencentrum vindt de diensten van ‘essentieel 
belang’ en wil dat samenkomsten ook ‘s avonds mogelijk blijven. Individuele kerken kunnen 
wel afwijken van dit standpunt.  

‘De essentie van kerk-zijn is naar de kerk gaan’, zegt Gert ten Bolscher, directeur van het 
landelijke dienstencentrum van de Gereformeerde Gemeenten in een toelichting. ‘Daarmee is 
het naar de kerk gaan een essentiële zaak. Daarom hanteren wij een eindtijdstip van 20.00 
uur.’  

In Nederland geldt sinds vorig weekend een ‘avondlockdown.’ Horeca, theaters en 
sportfaciliteiten zijn na 17.00 uur gesloten. Volgens Ten Bolscher sluiten de kerken zich met 
hun eigen eindtijd echter aan bij een onderscheid dat ook de overheid hanteert. Dat is het 
onderscheid tussen niet-essentiële zaken (waarvoor 17.00 uur de eindtijd is) en essentiële 
zaken, die dus tot 20.00 uur open mogen blijven.  

In de praktijk wordt dat onderscheid echter vooral gebruikt bij winkels. Supermarkten en 
drogisterijen worden wel essentieel bevonden, kleding- en woonwinkels bijvoorbeeld niet. In 
de overheidsadviezen wordt ook dienstverlening van bijvoorbeeld een notaris of advocaat als 
essentieel bestempeld. 

Kerken worden in dat kader niet genoemd. Sterker nog: het kabinet heeft bij monde van 
minister-president Rutte en minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus een dringende 
oproep aan de kerken gedaan om geen diensten na 17.00 uur te houden. Dat advies is ook 
uitgevaardigd door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waarin verschillende 
kerkstromingen vertegenwoordigd zijn.  

Ten Bolscher spreekt van een 'aanvullende oproep’, maar stelt desondanks dat de richtlijnen 
van de overheid door de kerken ‘gevolgd’ worden. Er geldt voor kerken geen wettelijke 
verplichting om de deuren na 17.00 uur te sluiten. 

De Gereformeerde Gemeenten, waarvan in 158 dorpen en steden kerken zijn die samen 
107.000 leden tellen, noemt ‘de grote waarde van de zondagse erediensten op de dag des 
Heeren’ op haar website ‘onopgeefbaar.’ Ten Bolscher benadrukt dat alle overige 
coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, onverminderd van kracht zijn. ’Er zitten niet 
meer mensen in de kerk dan volgens de richtlijnen toegestaan.’ 

De Gereformeerde Gemeenten schrijven op de site dat ook ‘dringende kerkelijke 
(leden)vergaderingen en het geven van de catechese’ doorgang kunnen vinden. Catechese is 
een ander woord voor godsdienstonderwijs. Voor verenigingswerk hanteert de kerkstroming 
een andere richtlijn. Het advies is om dat, ‘gelet op de oplopende besmettingsgraad onder 
jongeren en (..) ouderen’, zo veel mogelijk digitaal of op een ander tijdstip te doen. 

Het door laten gaan van kerkdiensten tijdens de coronacrisis veroorzaakte al eerder 
verontwaardiging in de samenleving. Dat leidde tot schermutselingen tussen kerkgangers en 
journalisten bij kerken op Urk en Krimpen aan den IJssel.  

In veel streng-christelijke gemeenten is de vaccinatiegraad relatief laag. Zo is in Urk maar 32 
procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd en in Staphorst 59 procent. Een 
maand geleden stonden veel gemeenten in de zogeheten biblebelt in de top van de lijstjes met 
besmettingen en ziekenhuisopnamen. Nu staan daarin vooral Limburgse gemeenten 
bovenaan. Ook daar ligt de vaccinatiegraad relatief laag, vergeleken met de rest van 
Nederland. 

Volgens Ten Bolscher laten ook andere gezindten binnen de reformatorische stroming van de 
protestantse kerk de mogelijkheid open om na 17.00 uur bijeen te komen. ‘Plaatselijke kerken 
kunnen daar overigens van afwijken. Ik heb al van diverse kerken gehoord dat de avonddienst 
daar digitaal gehouden wordt of verplaatst is.’ 
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De Hersteld Hervormde Kerk, een andere orthodox-protestantse stroming, geeft op haar 
website wel het advies om ‘te onderzoeken of het mogelijk is om zondagse diensten die na 
17.00 uur zijn afgelopen te vervroegen naar een tijdstip waarop deze uiterlijk om 17.00 uur 
afgelopen zijn.’ 

Ook de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waarin de meer liberale protestantse kerken 
verenigd zijn, heeft de oproep van het kabinet doorvertaald in een advies op haar website. Wel 
schrijft de PKN dat een dienst na 17.00 uur bij ‘zeer zwaarwegende redenen’ nog steeds een 
optie is. De kerkorganisatie adviseert overigens ook om het  aantal samen te zingen liederen 
tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. Dit vanwege het 
besmettingsgevaar dat zingen op kan leveren. Bron: AD, 3 december 2021. 

NBA eist van spelers en ondersteunend personeel boostervaccinatie 

De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA eist van spelers en ondersteunend personeel dat ze 
uiterlijk 17 december een boostervaccin hebben gekregen. Spelers die niet aan de eis voldoen, 
moeten voor elke wedstrijd een test laten afnemen, zo meldt The Athletic. 

Personeel dat niet aan de eis voldoet, mag geen contact meer hebben met spelers. 

Vooralsnog eiste de NBA wel dat personeel van de teams gevaccineerd was, maar hetzelfde 
werd niet opgelegd aan de spelers. Toch is zo'n 97 procent van de NBA-spelers gevaccineerd. 
Bron: AD, 4 december 2021. 

Ongeloof bij Belgische topviroloog om openhouden scholen: ‘We houden 
de motor niet tegen’ 

In België is het aantal besmettingen op scholen dubbel zo hoog als in de rest van de 
samenleving. De vooraanstaande viroloog Marc Van Ranst reageert dan ook teleurgesteld op 
de beslissing om de lagere scholen de komende twee weken open te houden. ‘Men houdt de 
motor niet tegen.’ 

Het advies van de Belgische adviesgroep GEMS was duidelijk: sluit de lagere scholen voor een 
periode van minimaal tien dagen. ‘Dat is het gemiddelde van twee incubatieduren. Wanneer 
je dat doet, krijg je na die periode normaal een echte reset van de infecties’, legt Van Ranst 
uit. Bron: AD, 4 december 2021.  

Ziekenhuizen breiden beveiliging uit om dreigende code zwart: vrees voor 
heftige emoties bij triage 

Ziekenhuizen huren extra beveiligers in, sluiten ingangen af en leggen contacten met de politie 
ter voorbereiding op de dreigende code zwart. Ze vrezen voor heftige emoties zodra ze moeten 
kiezen welke patiënten nog hulp kunnen krijgen. 

Bij het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis zijn sinds afgelopen week al extra 
beveiligers buiten kantooruren. ‘Wij onderzoeken of dit voldoende is of dat er mogelijk 
nogmaals uitgebreid moet worden’, meldt een woordvoerder. 

Bij het Radboudumc wordt onder meer gekeken naar het afsluiten van personeelsingangen 
en ligt ook een plan klaar om het aantal beveiligers uit te breiden. Bij Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix in Winterswijk is geregeld dat naast extra beveiligers zo nodig ook gebruik 
gemaakt kan worden van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). 

Dit is in Nederland nog niet eerder voorgekomen dus hebben we ook geen idee hoe mensen 
hier op gaan reageren, de woordvoerder Ziekenhuis Rivierenland. 

Ziekenhuis Rivierenland rept ook over ‘afstemmingen met de lokale politie.’ ‘Bijvoorbeeld over 
wanneer zij ter ondersteuning komen’, zegt een woordvoerder van het Tielse ziekenhuis. 
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‘Uitdaging hierin is vooral de onbekendheid met de situatie. Dit is in Nederland nog niet eerder 
voorgekomen, dus hebben we ook geen idee hoe mensen hier op gaan reageren.’ 

Die emoties zijn er nu ook al. Ziekenhuispersoneel krijgt al weken en in toenemende mate te 
maken met geweld van patiënten en hun naasten.. Daarbij gaat het niet alleen om verbale 
agressie, maar er wordt ook fysiek geweld gebruikt en er worden vernielingen aangericht. En 
dat is vaak alleen nog maar een reactie op bijvoorbeeld het verzoek een mondkapje te dragen 
of het bezoek aan een patiënt te beperken. 

De ziekenhuizen vrezen dat de emoties alleen maar oplopen. ‘Mocht het echt zo ver komen dat 
je patiënten moet gaan selecteren, dan zijn dat zware en emotionele beslissingen’, zegt de 
woordvoerder van Rivierenland. ‘In die situaties moet je dus rekening houden met heftige 
emoties.’ 

Bij code zwart liggen alle ic-bedden in heel het land vol en worden patiënten geselecteerd op 
onder meer overlevingskansen. De ziekenhuizen in de regio zeggen tot nu toe nog wel steeds 
genoeg ic-bedden te hebben, al gaat het Doetinchemse Slingelandziekenhuis mogelijk ook al 
de verkoeverkamers (waar mensen die onder narcose zijn geweest uitslapen) als intensive care 
gebruiken. 

Volgens Peter van der Voort, hoofd van de ic-afdeling van het UMC Groningen, is code zwart 
al aangebroken, omdat zijn ziekenhuis nu al strenger selecteert wie er opgenomen wordt. 
‘Code zwart wordt door de minister afgekondigd’, reageert een woordvoerder van het 
Radboudumc. ‘Dus daar is nog geen sprake van. Maar natuurlijk kijk je nu wel nóg kritischer 
of je iemand op een ic opneemt.’ Bron: DG, 4 december 2021.  

Meer geweld in ziekenhuizen: personeel bedreigd en in gezicht gespuugd, 
deuren en ramen ingetrapt 

Ziekenhuispersoneel krijgt in toenemende mate te maken met geweld van patiënten en hun 
naasten. Meestal gaat het om verbale agressie, maar er wordt ook gespuugd, geslagen en er 
worden vernielingen aangericht. 

Ziekenhuizen in de regio bevestigen dat er meer verbaal en fysiek geweld wordt gebruikt dan 
een jaar geleden, hoewel harde getallen ontbreken. Ze zijn wel huiverig om te vertellen wat er 
in hun ziekenhuizen precies gebeurt, omdat ze vrezen dat dat nog meer geweld oproept. Maar 
talrijk zijn de voorbeelden die ze geven van intimidatie van personeel, en recent zijn er ook 
ramen en deuren ingetrapt. 

‘Het wordt extremer’, stelt een woordvoerder van het Arnhemse Rijnstateziekenhuis. ’Het is 
erger dan bij eerdere coronagolven’, zegt een woordvoerder van Nu’91, een vakbond voor 
ziekenhuispersoneel. ‘Gelukkig wordt het geweld meestal niet fysiek, maar het komt toch ook 
voor dat personeel klappen krijgt of in het gezicht wordt gespuugd.’ 

Ook een woordvoerder van het Radboudumc in Nijmegen zegt dat de agressie erger is dan 
vorig jaar. ‘Mensen hebben duidelijk een korter lontje’, klinkt het ook bij het Slingeland 
Ziekenhuis in Doetinchem, ‘maar gelukkig wordt er maar sporadisch ook fysiek geweld 
gebruikt.’ 

Onderzoek van de vakbond leert dat het afgelopen jaar driekwart van het zorgpersoneel 
minstens één keer in aanraking is gekomen met agressie of ander ongewenst gedrag van 
patiënten of hun naasten. Daarbij ging het niet alleen om verbale of fysieke agressie, maar 
ook om seksuele intimidatie of bedreiging. Bij dat onderzoek, waarvoor afgelopen zomer 
mensen werden bevraagd, gaf een groot deel van de werknemers in de zorg- en welzijnssector 
aan het gevoel te hebben dat agressie is toegenomen in het afgelopen jaar.  

Dat is nu nog erger geworden, zegt de vakbond. ‘Je merkt dat mensen het moeilijk hebben 
met de maatregelen, met de zorg die afgeschaald wordt. Mensen zijn corona beu, dat zie je in 
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de hele samenleving.’ En dat uiten ze bijvoorbeeld als ze te horen krijgen als hun operatie 
(weer) uitgesteld wordt.  

Als je als verzorgende of verplegende constant het gevoel hebt dat je bij een patiënt die je 
behandelt steeds op je hoede moet zijn, geeft dat extra druk.  

‘Dat ís ook heel vervelend’, zegt de woordvoerder van Slingeland, ‘maar de meeste mensen 
snappen het wel. Het is maar een klein percentage dat echt boos wordt.’ Maar dat is voor het 
personeel wel heel naar. Ook hebben de ziekenhuizen heel wat te stellen met mensen die 
weigeren in het ziekenhuis een mondkapje te dragen. ‘Die worden daar op aangesproken en 
vaak krijg je dan gedoe.’  

Volgens een woordvoerder van ziekenhuis Rijnstate zorgt het geweld ervoor dat het personeel 
nog meer onder druk komt te staan, terwijl die druk door het oplopende aantal 
coronapatiënten al enorm hoog is. ‘Als je als verzorgende of verplegende constant het gevoel 
hebt dat je bedreigd kunt worden, dat je bij een patiënt die je behandelt steeds op je hoede 
moet zijn, dan is dat echt heel vervelend en geeft dat extra druk.’ Bron: DG, 24 november 
2021.  

Feestjes voor Nederlandse jongeren pal over de grens bij Hardenberg 
reden tot zorgen: ‘Wij kunnen niks’ 

In de Nederlandse discotheken en clubs is het oorverdovend stil, maar pal over de Duitse 
grens wordt nog gedronken, gedanst en meegeblèrd tot in de late uurtjes. Met Nederlands-
getinte feestavonden worden jongeren lekker gemaakt om dáár uit hun bol te gaan. De 
veiligheidsregio IJsselland vindt dit zeer onwenselijk, maar staat machteloos.  

Eén van de feestjes die komend weekend op de planning staan, is ‘Het Foutste 
Sinterklaasfeestje’ in de megadiscotheek ZAK in het Duitse dorpje Uelsen, een goed uur rijden 
vanaf Hardenberg. Het feest van vorig weekend was uitverkocht, dat kunstje hopen ze 
vanavond te herhalen. Dat het evenement op de Nederlandse jongere gericht is, moge duidelijk 
zijn. Niet voor niks bestaat de line-up uit bekende feestartiesten uit ons land als Mart 
Hoogkamer, Barry Fest en DJ Maurice.    

Publiekstrekker Hoogkamer - bekend van de kraker Zwemmen in Bacardi Lemon - ziet geen 
reden om van het optreden in de Duitse ZAK-discotheek af te zien. Dat laat zijn woordvoerster 
Mirjam de Raaf weten. ‘Ik zou niet weten waarom. Er zijn daar voorzorgsmaatregelen 
genomen, iedereen die naar binnen gaat moet immers getest zijn. Eerdere weken kon zoiets 
in Nederland ook gewoon.’  

Hoogkamer had zo’n veertig optredens gepland staan waarvan er recent twee naar de middag 
zijn verschoven zodat ze wél door kunnen gaan. De Raaf: ‘Daar gaat hij ook gewoon heen. In 
feite komt dat op hetzelfde neer als dat optreden in Duitsland. Sowieso: waarom zou je ’s 
middags wel mogen optreden en ’s avonds niet?’ 

Onder het Facebook-bericht met de bekendmaking van de line-up sporen tientallen jongeren 
hun vrienden aan kaarten te kopen. De veiligheidsregio IJsselland constateert ook dat de 
‘randen van de regels’ worden opgezocht. ‘De jeugd zoekt op allerlei manieren om samen te 
komen, bijvoorbeeld door partypendeldiensten naar Duitsland’, zo staat in de Corona Monitor 
van twee dagen geleden. 

‘Dit gebeurt in de regio Twente veel, wij zien vooral dat vanuit oostelijke gemeenten bussen 
die kant op gaan’, stelt woordvoerster Bianca de Greef namens de veiligheidsregio IJsselland. 
Handhaven zit er niet in. ‘Het gaat om gesloten vervoer, dus we kunnen niks. Het mag volgens 
de regels, maar het moge duidelijk zijn dat dit zeer onwenselijk is. Bij landelijke overleggen 
tussen de veiligheidsregio's komt dit probleem ook ter sprake. Het baart ons grote zorgen.’ 
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Mart Hoogkamer treedt morgenavond op in het Duitse Uelsen. © ANP  

Of deze partypendeldiensten vanuit Hardenberg vertrekken, één van de eerste Nederlandse 
plaatsen over de grens, weet de gemeente niet. ‘Hier hebben wij geen zicht op, het zijn ook 
commerciële diensten en die hoeven niets bij ons aan te geven’, laat woordvoerster Carina 
Slooijer - Van der Veen weten. ‘En of wij ons zorgen maken? In Duitsland gelden ook strenge 
coronaregels, hoewel die anders zijn dan hier. Wij snappen dat jongeren de behoefte voelen 
om erheen te gaan, maar wij roepen hen op om zichzelf af te vragen: is dit verstandig?’  

Coronaregels in Niedersaksen. Nederlandse jongeren dienen een negatieve test te tonen om 
de ZAK-discotheek binnen te komen. Sinds woensdag is in de Duitse deelstaat Nedersaksen 
namelijk de 2G-plus-regel van kracht. Bezoekers moeten gevaccineerd of hersteld zijn van 
corona (2G) én getest (de plus-regel).  

Ongevaccineerden wordt de toegang geweigerd, stelt ZAK. Ook al hebben zij een negatieve test 
op zak. De QR-code van het testbewijs mag bovendien niet ouder zijn dan 24 uur.  Bron: De 
Stentor, 4 december 2021.   

Omikron-variant verspreidt zich meer dan twee keer zo snel als de 
Deltavariant 

De Omikron-variant verspreidt zich meer dan twee keer zo snel als de Deltavariant, die tot nu 
toe gold als de meest besmettelijke versie van het coronavirus. Dat 
stellen wetenschappers vast in Zuid-Afrika, waar de Omikron-variant op 23 november voor 
het eerst ontdekt is. Bovendien heeft ook iemand die al Covid gehad heeft, drie keer meer 
kans dan bij andere varianten op een herbesmetting met de Omikron-variant.  

Volgens de Zuid-Afrikaanse wetenschappers is Omikron niet alleen erg besmettelijk, maar 
kan de variant ook ons immuunsysteem verschalken. ‘We weten niet wat de verhouding 
tussen die twee factoren precies is’, lichtte hoofdonderzoeker Carl Pearson van de London 
School of Hygiene and Tropical Medicine toe in de New York Times. ‘Het is zelfs mogelijk 
dat Omikron minder overdraagbaar is dan delta.’ In dat geval zou de snelle verspreiding vooral 
een gevolg zijn van het vermogen van Omikron om ons immuunsysteem te omzeilen.  

Pearson loste de eerste resultaten van zijn onderzoek gisteren op Twitter, maar benadrukte 
dat de studie nog geen peer review kreeg en nog niet is gepubliceerd in een wetenschappelijk 
tijdschrift. 

Zuid-Afrikaanse wetenschappers stelden in een ander onderzoek donderdag ook al vast dat 
er een grote toename in het land is van het aantal herbesmettingen. Ze gaan ervan uit dat wie 
al eens Covid-19 doormaakte drie keer meer kans heeft dan bij de vorige varianten om toch 
nog de Omikron-variant op te lopen. 
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Van alle positieve testen in november in Zuid-Afrika bleek 73 procent de Omikron-variant te 
zijn, volgens het National Institute For Communicable Diseases. Het is wel maar een kleine 
fractie van alle positieve stalen die wekelijks wordt ontcijferd. Bron: AD, 4 december 2021.  

Koers van de bitcoin ging hard onderuit 

De koers van de bitcoin en andere digitale munten ging zaterdag weer hard onderuit, te 
midden van de grote onrust op de financiële markten door de opmars van de Omikron-
variant van het coronavirus. De bitcoin, 's werelds bekendste cryptomunt, kelderde met 17 
procent tot circa 47.200 dollar. 

De ether ging 15 procent onderuit tot minder dan 4000 dollar. De totale waarde van alle 
digitale munten die wereldwijd in omloop zijn, zakte met bijna een vijfde naar ongeveer 2,2 
biljoen dollar, omgerekend 1927 miljard euro. 

De bitcoin tikte in november nog een recordniveau aan van circa 69.000 dollar, maar na de 
ontdekking van Omikron ging de waarde hard omlaag. Vanwege de onzekerheid over de 
nieuwe virusvariant verkochten beleggers meer risicovolle investeringen zoals digitale munten 
en werden zogenoemde veilige havens opgezocht, zoals obligaties, bepaalde munteenheden als 
de Japanse yen en de dollar en ook goud. Dat zijn beleggingscategorieën die redelijk 
waardevast zijn. Bron: AD, 4 december 2021. 

In de ziekenhuizen liggen nu 2670 coronapatiënten 

In de ziekenhuizen liggen nu 2670 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 58 patiënten minder dan een etmaal geleden. Ook van 
donderdag op vrijdag nam het aantal mensen met Covid-19 dat een ziekenhuisbed bezet houdt 
al af. 

Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten zaterdag weer tot onder de 600, na 
daar twee dagen boven te hebben gezeten. Op dit moment zorgen medewerkers van de ic's 
voor 597 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat 
zijn zes patiënten minder dan vrijdag. Er werden 29 nieuwe patiënten op de ic's opgenomen. 
Het is voor het eerst in bijna drie weken dat er op één dag minder dan 30 nieuwe opnames 
van Covidpatiënten op de ic's waren. 

De verpleegafdelingen behandelen momenteel 2073 coronapatiënten, een daling van 52 
mensen ten opzichte van een etmaal geleden. Een dag eerder nam het aantal mensen met 
Covid-19 in de klinieken al af met 83 patiënten. Van vrijdag op zaterdag werden 281 nieuwe 
coronapatiënten op de verpleegafdelingen opgenomen, maar doordat er nog meer mensen de 
klinieken verlieten, bijvoorbeeld omdat ze werden overgeplaatst naar een andere afdeling of 
overleden, nam het totaal aantal opgenomen Covidpatiënten er toch af. Bron: AD, 4 december 
2021.  

Onbegrip groeit bij patiënten die het wachten beu zijn: ‘Ik zie mijn 
moeder met de week achteruit gaan’ 

Nu door corona heel veel reguliere operaties niet door kunnen gaan, neemt het onbegrip toe 
bij patiënten die er de dupe van zijn. Zij zien hun klachten verergeren met weinig zicht op een 
snelle oplossing. Zoals de 80-jarige Anneke Agterberg uit Eersel. Haar heupoperatie werd 
afgeblazen. Ze levert nu elke dag in op haar gezondheid.  

‘Ik zie mijn moeder met de week achteruit gaan’, zegt dochter Marisca Agterberg. ‘En hoe 
langer het duurt, hoe zwaarder het zal zijn om te revalideren.’  

De dochter ziet dat haar moeder pijn lijdt. ‘Daardoor heeft ze niet meer de energie om over 
dingen na te denken en vergeet ze veel. En dat maakt het steeds moeilijker om zelfstandig te 
wonen, terwijl ze dat juist zo fijn vindt.’  
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Opnieuw trekt Covid een extreem zware wissel op de zorg, opnieuw moeten ziekenhuizen 
operaties afzeggen. Verschillende ED-lezers mailden de afgelopen week aan de redactie hoe 
dat uitstel hun leven tot stilstand brengt of onleefbaar maakt.   

Bij Anneke Agterberg begon de ellende in maart dit jaar, toen ze bij een val haar heup brak. 
‘Omdat de breuk net onder het heupgewricht zat, werd er niet voor een nieuwe heup gekozen 
maar voor een ingreep waarbij het geheel aan elkaar wordt vastgemaakt met een zogenaamde 
‘gammanail.’ Een zeer pijnlijke ingreep en een pijnlijk herstel’, zegt Marisca Agterberg. 

Door de pijn die zij 24 uur per dag heeft, met name in haar rechterbeen, komt ze eigenlijk 
totaal niet meer voorruit, aldus Marisca Agterberg, Haar moeder Anneke wacht op een 
heupoperatie. 

Haar moeder kan rekenen op veel liefde en steun van haar twee dochters en zoon. ‘En ze krijgt 
wijkverpleging, huishoudelijke hulp, maaltijdverzorging en fysio aan huis. Gelukkig is dit er 
allemaal voor haar. Maar door de pijn die zij 24 uur per dag heeft, met name in haar 
rechterbeen, komt ze eigenlijk totaal niet meer voorruit.’ Omdat lopen zo’n pijn doet beweegt 
ze minder, en dat leidt weer tot een slechter conditie. 

Na diverse onderzoeken besloot de afdeling orthopedie in het Máxima MC Veldhoven 
uiteindelijk om toch haar heup te vervangen. ‘In de aanloop daarnaartoe hielp ik mijn moeder 
vragenlijsten invullen, ook met vragen over pijn.  

‘Hoewel ik weet en zie dat ze pijn heeft, schrok ik toch nog erg van haar antwoorden. Dat is 
geen leven zo, dacht ik. Maar mijn moeder heeft zich bij tegenslagen altijd staande gehouden 
door haar positieve instelling en optimisme. Daarom waren we echt blij dat ze maandag 29 
november geopereerd zou worden.’ 

Maar die operatie kan nu dus door alle Covid-drukte voorlopig niet doorgaan. ‘Ik neem het 
MMC helemaal niets kwalijk. Zij hebben mijn moeder uitstekend begeleid.’ De schuld ligt 
volgens de dochter van Anneke bij de overheid.  ‘Die heeft de zorg kapot bezuinigd. Niet gek 
dat mensen niet langer in de zorg willen werken. En daarom ligt nu alles al twee jaar plat door 
corona.’ 

 

Henny Teunisse wacht op een darmingreep. Ze is de laatste maanden erg afgevallen. © Sem 
Wijnhoven/DCI Media  

Henny Teunisse (66) uit Nuenen geniet van haar vrijwilligerswerk als taalcoach voor 
vluchtelingen en als gastvrouw in kinderboerderij de Weverkeshof. Maar ze is de laatste 
maanden erg afgevallen en haar energieniveau is niet zo hoog als het zou moeten zijn. ‘Ik 
kamp sinds maart met steeds ergere darmklachten. Ik kan alleen kleine beetjes licht 
verteerbaar voedsel eten. Anders krijg ik ‘s avonds of ‘s nachts een krampaanval van anderhalf 
uur. Dat doet echt ongelofelijk veel pijn.’ De chirurg in het Catharina Ziekenhuis zei in oktober 
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dat er een kijkoperatie nodig is. ‘Normaal gebeurt dat binnen zes weken. Maar doordat de 
ziekenhuizen overbelast zijn, is nu onbekend wanneer ik aan de beurt ben.’ Teunisse heeft er 
moeite mee dat sommige Nederlanders zich niet laten vaccineren, omdat ze dit voor zichzelf 
niet nodig vinden. ‘Hebben ze wel allemaal in de gaten wat de gevolgen zijn voor anderen?’  

 
Kelsey van Eersel zou een maagomleidingsoperatie krijgen, maar ze hoorde op 1 december dat 
deze tot nader order is uitgesteld. © Sem Wijnhoven/DCI Media  

Kelsey van Eersel (31) uit Heeze leefde al maanden toe naar haar gastric bypass-operatie, 
waarmee ze weer een gezond lichaamsgewicht hoopt te bereiken. Op 1 december zou het zover 
zijn, na een intensief voorbereidingstraject. Een week van tevoren belde het Máxima MC: tot 
nader order uitstel. ‘Bij die ingreep zou ik drie dagen worden opgenomen. Ik had alles al 
geregeld, vervanging op mijn werk, opvang van ons kind en onze huisdieren.’ Van Eersel runt 
met haar man een transportbedrijf. ‘Sinds het uitbreken van corona hebben wij ons altijd aan 
alle regels en adviezen van de overheid gehouden. Maar omdat er mensen zijn die dat niet 
doen, wordt nu míjn operatie uitgesteld. Dat vind ik wrang. En het kan veel erger: ik ken 
iemand wiens onderzoek naar kanker wordt uitgesteld.’ Maar ook de aanpak van corona kan 
beter, vindt Van Eersel. ‘Hoe kan het dat Nederland met vaccineren steeds achterloopt op 
andere landen?’  

 
Kees van der Heiden wacht al sinds eind 2019 op een operatie. © Kees Martens / DCI Media  

Kees van der Heiden (77) uit Eindhoven wacht al sinds eind 2019 op een operatie. Artsen 
brachten ooit een ‘matje’ bij hem in, als oplossing voor een liesbreuk. Jaren later kreeg hij 
pijn in zijn been. ‘Dat bleek aan het matje te liggen. Dat moet dus weg.’ Die ingreep is 
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ingewikkeld. ‘In mijn geval zijn er twee chirurgen bij nodig. Dat kan normaal binnen zes tot 
zeven weken. Maar door corona er is er tot nu toe helemaal nog geen datum gepland.’ Hij loopt 
inmiddels met  een stok. ‘De pijn is soms zo erg dat ik het niet meer zie zitten. Ik heb bij de 
balie in het MMC om een telefonisch consult gevraagd hierover. Maar de medewerkster 
snauwde dat de chirurg daar echt geen tijd voor had.’ Van der Heiden vindt dat dit anders 
moet. ‘Maar ik weet dat ze het echt heel druk hebben. Mijn vrouw heeft borstkanker, haar 
behandelingen in het Catharina Ziekenhuis gaan gelukkig wel door. We zien daar elke week 
hoe het personeel op zijn tenen loopt.’ Bron: ED, 4 december 2021. 

Het aantal besmettingen met Omikron-variant in Zuid-Afrika gaat hard 

Het aantal besmettingen met de Omikron-variant in Zuid-Afrika gaat hard, vertelt ook 
de Nederlandse arts Hugo Tempelman die in Zuid-Afrika meewerkt aan het onderzoek naar 
de nieuwe variant. De nieuwe besmettingen in het land zijn bijna enkel nog met de Omikron-
variant. En tot nu toe valt het ziektebeeld mee: ‘Er zijn veel besmettingen bij mensen die al 
gevaccineerd zijn, maar hun symptomen zijn tot nu toe mild’, vertelt Tempelman. 

In ons land zijn er tot nu toe 18 bevestigde besmettingen met de Omikron-variant. In Zuid-
Afrika zijn er bijna enkel nog besmettingen met de nieuwe variant. Volgens Tempelman, die 
ook in het land woont, gaat het snel: ‘Die vierde golf gaat enorm hard.’ 

Ook mensen die gevaccineerd zijn, krijgen toch nog te maken met de Omikron-variant. Maar 
tot nu toe lijkt het wel alsof ze minder ziek worden, de klachten zijn mild. ‘Dat is goed nieuws, 
maar het is wel te vroeg om hier nu al een sluitend antwoord op te geven’, vertelt Tempelman. 

Volgens de Nederlandse arts moeten de neuzen ook allemaal in dezelfde richting wijzen. Zo 
moet er volgens hem een betere verdeling komen van de vaccins: ‘De productie moet verhoogd 
worden, we moeten dit probleem wereldwijd aanpakken.’ Tempelman vindt ook dat de visie 
op dit virus moet veranderen: ‘Zowel de media en de politiek moeten hierbij helpen. Er is 
momenteel geen leven na de pandemie, we moeten ermee leren leven en onze angst beheren. 
Een vaccinatieplicht is nodig, het is een plicht om anderen te beschermen tegen jezelf.’ 

Verder gaat Tempelman ervan uit dat we moeten stoppen met van angstperiode naar 
angstperiode te lopen. ‘Ik wil niet terug naar een periode waarin ik niet naar buiten kan, dan 
liever de sociale afstand en mondmaskerplicht behouden.’ Bron: AD, 4 december 2021. 

Patiëntenfederatie wil dat kwetsbare mensen jonger dan zestig 
jaar voorrang krijgen in boosterprikcampagne 

De Patiëntenfederatie wil dat kwetsbare mensen van jonger dan zestig jaar voorrang krijgen 
in de boosterprikcampagne. De federatie heeft zaterdag Tweede Kamerleden benaderd met die 
oproep.  

‘De tijd dringt voor 60-minners met een kwetsbare gezondheid’, aldus bestuurder van de 
federatie Dianda Veldman in een Whatsapp-bericht aan Kamerleden. Ze wijst erop dat jonge 
mensen met een kwetsbare gezondheid in een eerder stadium van de vaccinatiecampagne wel 
voorrang kregen. ‘Iemand van 25 jaar met een ernstige spierziekte zoals Duchenne kreeg de 
eerste vaccinatie in maart 2021 en de tweede rond april’, schrijft Veldman. Leeftijdsgenoten 
konden hun prik pas in de zomer krijgen. 

Maar in de boosterprikcampagne krijgen jongere mensen met een kwetsbare gezondheid geen 
voorrang. Mensen onder de zestig komen vanaf januari aan de beurt voor een boosterprik. Zij 
worden dan geprikt van oud naar jong. Voor iemand van 25 met een kwetsbare 
gezondheid kan het dus zijn dat er veel meer dan zes maanden tussen de laatste prik en de 
boosterprik zit. ‘Terwijl hun kans om met corona op de intensive care te komen levensgroot 
is’, stelt Veldman. Volgens haar zijn er zo'n 10.000 heel kwetsbare mensen onder de zestig. 
Bron: AD, 4 december 2021.  
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Het is druk in de winkelstraten 

Het is druk in de winkelstraten met mensen die nog cadeautjes willen kopen voor Sinterklaas. 
De drukte is wel goed te handhaven en mensen houden zich aan de coronamaatregelen 
zoals afstand houden en mondkapjes dragen, aldus verschillende winkelketens. 

Volgens topman Eddy Assies van Intertoys loopt de verkoop in de speelgoedwinkels goed. 
‘Mensen komen nog op het laatste moment cadeautjes kopen of halen spullen af die online 
zijn besteld.’ De coronamaatregelen worden volgens hem goed nageleefd. Ook op zondag zijn 
nog veel Intertoys-winkels open, maar volgens Assies ligt het zwaartepunt vooral op de 
zaterdag. Met name speelgoed van Pokémon en Lego, hobby-producten en 
gezelschapsspellen zijn populair, aldus de topman. 

Ook bij elektronicaketen MediaMarkt gaan de zaken goed, laat een woordvoerster weten. Zij 
zegt dat het ’gemiddeld druk’ is in de vestigingen. Het bedrijf had de openingstijden al 
verruimd door vroeger te openen om zo drukte te spreiden uit veiligheid voor klanten en 
personeel. Bij MediaMarkt worden de coronamaatregelen door klanten eveneens goed 
nageleefd. ‘Alles gaat dus goed’, zegt ze. 

Een woordvoerster van HEMA geeft aan dat het ‘gezellig druk is in de winkelstraat, maar niet 
te druk.’ ‘Alles wordt in goede banen geleid’, zegt ze. 

Winkeliersvereniging INretail spreekt van een ’soepel verloop’ in de winkelstraat in aanloop 
naar pakjesavond en stelt dat winkeliers de coronamaatregelen goed handhaven en dat 
bezoekers zich hier aan houden. Bron: AD, 4 december 2021. 

 

Vrouwen dragen in de mars een spandoek met 'Moeders voor vrijheid.’ © AD  
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Duizenden demonstranten lopen protestmars tegen coronabeleid in 
Utrecht 
 
In het Utrechtse Park Transwijk hebben zich rond het middaguur duizenden deelnemers aan 
een protestmars tegen het coronabeleid verzameld. Na een aantal toespraken zijn de 
demonstranten begonnen aan een vijf kilometer lange tocht door de stad.  
 
Volgens de gemeente Utrecht lopen er zo’n 3000 demonstranten mee in de tocht. Om 13.00 
uur vertrok de stoet vanaf Park Transwijk. De verwachting is dat de protestmars om 15.00 
uur is afgelopen. De sfeer is gemoedelijk en de demonstratie verloopt rustig.  
 
Het protest tegen het coronabeleid begon rond het middaguur in Park Transwijk. Daar werden 
enkele toespraken gehouden, waaronder door Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen 
(FvD). Demonstranten hebben in het park vuurpotten afgestoken. Daar komt zwarte rook uit.  
 
Voor de stoet uit rijdt een gele bestelbus met op het dak een rouwkrans. Deze wordt later 
vandaag bij de Australische ambassade in Den Haag gelegd, vanwege het strenge coronabeleid 
in dat land.  
 
In de aanloop naar de demonstratie was er enige verwarring over de locatie van de start van 
de protestmars. De organisatie achter het protest, Samen voor Nederland, riep aanvankelijk 
iedereen op naar de Neude te komen. Afgelopen week werd in overleg met de gemeente Utrecht 
de locatie gewijzigd in Park Transwijk, buiten de binnenstad.  
 

 
Voor de mars uit rijdt een auto met een rouwkrans op het dak. © AD  

Burgemeester Sharon Dijksma heeft een aantal voorwaarden aan de demonstratie 
gesteld.  Aan het protest mogen maximaal 5700 mensen deelnemen. De burgemeester wil ook 
dat de deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar houden. Om 15.00 uur moet de bijeenkomst 
zijn afgelopen. De gemeente wijst de demonstranten onder meer met tekstkarren op de regels.  

Organisator van de protestmars Samen voor Nederland is een samenwerkingsverband van 
tientallen organisaties die tegen het coronabeleid van het kabinet zijn. Bron: AD, 4 december 
2021. 
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De eerste demonstranten hebben zich verzameld in park Transwijk in Utrecht. © Koen Laureij 

 
Zwarte rook komt uit vuurpotten aangestoken door demonstranten. © AD   
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5000 demonstranten bij coronaprotest in Utrecht; mars verloopt ‘rustig 
en gemoedelijk’ 

In Utrecht liepen zo'n 5000 deelnemers mee in de protestmars tegen het coronabeleid. Volgens 
de veiligheidsdiensten verliep de demonstratie ‘rustig en gemoedelijk'. De politie greep wel in 
bij een demonstrant met een tekstkar. Daarop stond een dreigement tegen zorgminister Hugo 
De Jonge.  

‘Wij weten wij ook waar jij woont.’ Deze tekst en een foto van minister van Volksgezondheid 
Hugo De Jonge was te lezen op een digitale tekstkar die achter een auto in park Transwijk 
was gehangen. Daaronder stond nog de tekst: ‘Van wijk tot wijk, van deur tot deur, van arm 
tot arm’ en ‘Overheid = volksvijand nummer 1'.  

Volgens het Openbaar Ministerie is de stekker uit de tekstkar getrokken en zijn de gegevens 
van de eigenaar van de kar opgenomen. Deze persoon ziet een proces-verbaal tegemoet.  

De 5000 demonstranten verzamelden zich rond het middaguur in Park Transwijk. Na een 
aantal toespraken, waaronder een van Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (Forum voor 
Democratie), begon de groep aan de vijf kilometer lange protestmars door de stad. Rond 15.00 
uur kwam de stoet weer aan in het park. Daar werd de demonstratie een kwartier later door 
de organisatie Samen voor Nederland afgesloten. Bron: AD, 4 december 2021. 

In Brussel vindt morgen een demonstratie plaats tegen 
de coronamaatregelen  

In Brussel vindt morgen een demonstratie plaats tegen de maatregelen die getroffen zijn voor 
de bestrijding van de coronapandemie. De nieuwe bijeenkomst wil voortbouwen op de 
'nationale mars' van 21 november, waaraan volgens de politie in totaal bijna 35.000 mensen 
deelnamen. Bron: AD, 4 december 2021.  

Angela Merkel heeft in haar laatste wekelijkse videoboodschap opgeroepen 
tot solidariteit en vaccinaties 

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in haar laatste wekelijkse 
videoboodschap opgeroepen tot solidariteit en vaccinaties in de strijd tegen het coronavirus. 
Ze wordt volgende week naar verwachting opgevolgd na zestien jaar het land te hebben geleid. 

Merkel benadrukte dat Duitsland midden in de vierde besmettingsgolf zit en de situatie ’zeer 
ernstig is’, in sommige delen van het land zelfs ’dramatisch.’ Ze verwees onder meer naar de 
drukte in de ziekenhuizen, waardoor coronapatiënten met het vliegtuig moeten worden 
overgeplaatst. 

Ook stond Merkel stil bij ’het verschrikkelijk groot aantal mensen’ dat dagelijks aan de 
gevolgen van het ’verraderlijke virus’ overlijdt. Dat is volgens haar bitter mede vanwege de 
beschikbaarheid van coronavaccins. Ze roept zo veel mogelijk mensen op zich te laten inenten, 
zodat Duitsland op termijn ’de pandemie achter zich kan laten.’ Ongeveer 69 procent van de 
bevolking is nu volledig ingeënt, relatief weinig voor een West-Europees land. 

‘Helaas staan er weer moeilijke weken voor de deur, die we alleen aankunnen met een 
gezamenlijke inspanning. Ik wens oprecht dat we dit samen kunnen doen.’ De bondskanselier 
bedankte ook degenen die ‘verstandig en begripvol zijn in deze moeilijke tijd’ en zich aan de 
coronamaatregelen houden. Ook wenste ze haar kijkers het beste en alvast een vrolijk 
kerstfeest. Bron: AD, 4 december 2021. 

De Gereformeerde Gemeenten vinden hun kerkdiensten essentieel en 
houden zich niet aan de coronamaatregelen 

De Gereformeerde Gemeenten vinden hun kerkdiensten essentieel en negeren daarom de 
sluitingstijd van 17:00, schrijft Trouw. Kerkrechtprofessor en dominee Wijnand 
Zondag verdedigt die keus tegenover de krant. 
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Terwijl in Nederland op de supermarkten alles om 17.00 uur de deuren sluit, gaan de 
avonddiensten van de Gereformeerde Gemeenten gewoon door. Dat adviseert het orthodox-
gereformeerde kerkgenootschap, omdat de vieringen 'essentieel zijn voor het geestelijk 
welzijn', zo schrijft Trouw. Wel zouden de diensten om 20.00 afgelopen moeten zijn, de 
verplichte sluitingstijd voor essentiële winkels. 

Dominee Wijnand Zondag zal de komende zondagen gewoon voorgaan in zijn 
standplaats Dordrecht (Julianakerk) en in Berkenwoude. ‘Als de kerkenraad beslist dat de 
dienst doorgaat, dan kom ik. Dat kan online gebeuren, zoals ik vaker doe, dan is de kerk bijna 
leeg. Maar als er kerkgangers aanwezig zijn, vind ik dat ook goed.’ Bron: AD, 4 december 
2021.  

De priklocaties van de GGD Hollands Midden zijn gesloten voor mensen 
zonder afspraak  

De priklocaties van de GGD Hollands Midden zijn gesloten voor mensen die zonder 
afspraak een boosterprik willen komen halen, meldt de GGD op Twitter. Direct bij opening 
van de locatie in Leiden zaterdag om 09.00 uur stond er al een rij van omgerekend zes uur, 
vertelt een woordvoerster. 

GGD Hollands Midden geeft sinds donderdag mensen die in 1961 of eerder zijn geboren een 
boosterprik zonder afspraak. Die mensen moeten hun laatste prik dan wel langer dan zes 
maanden geleden hebben gekregen. 

De GGD heeft de actie opgezet omdat er meer vaccin en personeel beschikbaar is dan dat er 
afspraken voor een boosterprik worden gemaakt. De GGD Hollands Midden heeft drie 
priklocaties, naast Leiden staan die in Gouda en Alphen aan den Rijn. Op de priklocaties zijn 
twee rijen ingericht: een voor mensen met een prikafspraak en de ander voor de vrije inloop. 

Het werd zaterdagochtend zo druk op de drie priklocaties in de regio Hollands Midden dat het 
verkeer verstopt raakte. De parkeerplekken stonden op alle locaties helemaal vol en dat was 
niet de bedoeling. ‘Er komen bij de priklocaties ook nog mensen voor een eerste of tweede prik 
en er zitten testlocaties vlakbij’, legt de woordvoerster uit. De GGD heeft mensen 's ochtends 
dus al opgeroepen om niet meer te komen voor de vrije inloop. Bron: AD, 4 december 2021. 

Hier staan 60+’ers in de rij voor de boosterprik 

Grote drukte vanochtend bij de priklocaties van de GGD in Gouda en Alphen. In lange rijen 
wachten 60+’ers urenlang geduldig tot ze aan de beurt zijn voor de boosterprik.  

Vrijdag werd bekend dat de GGD ook een boosterprik met het vaccin tegen corona geeft aan 
mensen die spontaan langskomen bij de priklocaties aan de Kampenringweg aan de 
noordkant van de stad en bij Racketsportcentrum Nieuwe Sloot in Alphen. Daar is het volgens 
een buurtbewoner sinds 08.00 uur zo druk dat bewoners nauwelijks hun wijk in of uit 
kunnen. Er wordt omgeroepen of mensen toch vooral de 1,5 meter afstand in acht willen 
nemen. 

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 personeelsleden en vaccinaties beschikbaar dan er nodig zijn voor de 
ingeplande afspraken.  

Dat laten mensen die geprikt willen worden, zich geen twee keer zeggen. Het is bij de 
priklocatie aan de Kampenringweg in Gouda zo druk, dat in de rij aansluiten voor een 
boosterprik daar rond 10.30 uur niet meer mogelijk is. Wie ernaartoe rijdt met de auto, komt 
op de Burgemeester Van Reenensingel een tekstkar tegen met daarop de boodschap dat men 
hier vandaag niet meer terecht kan.  
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Toen werden we weggestuurd, omdat de rij zo lang was, dat men nooit iedereen voor sluitings-
tijd zou kunnen helpen, volgens Jan Noomen.  

 
Gouda, lange rij wachtenden voor de boosterprik corona © Sandra Zeilstra  

Wie  de hal nadert, denkt dat het zo op het oog wel meevalt met de rij wachtenden. Niets blijkt 
minder waar. Men sluit aan achter een zeer lange stoet van mensen. Die moeten allemaal 
helemaal langs de hal, dan om de parkeergarage van winkelgebied Go Stores heen, om 
verderop te keren en weer richting de prikhal te schuifelen.  

 
Wachtenden bij de priklocatie in het Racketsportcentrum Nieuwe Sloot in Alphen © AD  
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‘Ik sta hier ruim 2,5 uur’, zegt Jan Noomen uit Bergambacht. ‘Ik ben hier vrijdag ook al 
geweest rond 13.00 uur. Toen werden we weggestuurd, omdat de rij zo lang was, dat men 
nooit iedereen voor sluitingstijd (15.30 uur, red.) zou kunnen helpen.’ 

Hij doodt de tijd met een praatje met lotgenoten in de rij. Net als die anderen, vindt hij het 
lange wachten wel vervelend, maar het is niet anders. ‘Ik heb twee of drie keer gebeld voor een 
afspraak, maar dat lukte niet. Dan maar op deze manier. Ik ga eind volgende week voor drie 
maanden naar Spanje, dus ik wil voor vertrek die boosterprik hebben.’ 

We hoorden dat je nu ook zonder afspraak kon komen, hebben we die kans aangegrepen, 
aldus Richard Zeegers en Letty Lippits.  

Een eindje achter hem staat Peter van der Zwaan uit Gouda. ‘Ik ben 82 jaar en heb nog steeds 
geen uitnodiging gekregen voor de boosterprik. Noppes, niks. Schandalig. Dus dan maar 
gewoon langsgaan. Wel lang wachten, maar dan heb ik eindelijk toch die prik.’ 

Ook Richard Zeegers en Letty Lippits wachten al sinds half negen geduldig in de rij. ‘Een 
afspraak maken lukte niet, dus toen we hoorden dat je nu ook zonder kon komen, hebben we 
die kans aangegrepen.’ 

 
Gouda, lange rij wachtenden voor de boosterprik corona © Sandra Zeilstra  

Dat ze er uren voor in de rij moeten staan, hebben ze er wel voor over. ‘Anders hadden we 
misschien nog wel heel veel langer moeten wachten op een afspraak.’ Om de twee heen horen 
mensen hun verhaal aan en knikken met hun hoofd, omdat ze het herkennen. Zij en andere 
wachtenden nemen het voor lief dat ze nog wel geruime tijd geduld moeten hebben voor ze 
aan de beurt zijn voor de prik. De sfeer in de schier oneindige rij is goed.  

Het beeld in Alphen is deze zaterdag niet anders. Ook daar staan mensen uren in de rij bij 
het Racketsportcentrum Nieuwe Sloot voor een prik-zonder-afspraak. Het is daar zo druk met 
auto’s, dat de woonwijk rond de Max Eeuwesingel bijna is afgesloten. Er is geen doorkomen 
aan. Het beeld zal zondag vermoedelijk niet anders zijn als net als in Gouda de GGD hier 
opnieuw prikken zet.  

Donderdag kregen 2000 mensen een boosterprik zonder afspraak in de regio Hollands 
Midden. Vrijdag ging het om meer dan 1700 mensen. Hoeveel mensen zaterdag een 
boosterprik zonder afspraak kregen, kon de woordvoerster nog niet zeggen. 

GGD GHOR Nederland meldde vrijdag dat het prikken zonder afspraak in Hollands Midden 
een ‘tijdelijke actie’ is. Het is de bedoeling dat binnenkort alle extra ruimte wordt volgeboekt 
met prikafspraken. Of andere regio’s in de tussentijd mensen zonder afspraak een oppepprik 
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geven, is niet bekend. De landelijke regel blijft volgens de GGD-koepel onveranderd. ‘Van oud 
naar jong en op basis van uitnodiging.’ Bron: AD, 4 december 2021.  

Overal in Nederland is het aantal positieve tests in de afgelopen 
weken omhoog geschoten 

Overal in Nederland is het aantal positieve tests in de afgelopen weken omhoog geschoten, het 
aantal nieuwe besmettingen brak in november record na record. In de eerste dagen van 
december zit het land nog steeds op een voorlopige top. Aan Staphorst gaat die trend echter 
volledig voorbij. In de Overijsselse plaats daalt het aantal besmettingen snel.  

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde in november 502 positieve 
tests in de gemeente Staphorst. In oktober had het lintdorp 1072 bevestigde besmettingen. 
Daarmee was het toen de grootste brandhaard van het land.  

Het aantal coronabesmettingen in Staphorst is met 53 procent gedaald. En dat terwijl het 
aantal positieve tests in heel Nederland in diezelfde periode juist met 300 procent steeg, naar 
hoogtes die nog niet eerder zijn gezien tijdens de epidemie.  

De GGD in de regio IJsselland, waar Staphorst onder valt, zegt dat de daling in november een 
gevolg kan zijn van de piek in oktober. ‘Door het grote aantal mensen in Staphorst dat ziek is 
geweest kan er sprake zijn van een grotere immuniteit’, laat de gezondheidsdienst weten. 
Daarnaast is het gedrag van de inwoners veranderd. ‘Wij denken dat mensen zich bewuster 
zijn geworden van de maatregelen en ook voorzichtiger zijn richting de kwetsbare mensen in 
hun directe omgeving.’ Ook de gemeente Staphorst zegt dat inwoners hun 
verantwoordelijkheid nemen. 

Meeste positieve tests in november: 1. Amsterdam (19.398), 2. Rotterdam (14.902), 3. Den 
Haag (12.216), 4. Utrecht (8928), 5. Tilburg (6580), 6. Eindhoven (5867), 7. Breda (5809), 8. 
Almere (5489), 9. Nijmegen (5044), 10. Maastricht (4875). 

Minste positieve tests: 343. Renswoude (226), 344. Oudewater (22), 345. Mook en Middelaar, 
Noord-Beveland (beide 204), 347. Baarle-Nassau (202), 348. Terschelling (122), 349. 
Rozendaal (42), 350. Ameland (30), 351. Vlieland (27), 352. Schiermonnikoog (8). 

Meeste positieve tests naar aantal inwoners: 1. Urk (6310 per 100.000), 2. Neder-Betuwe 
(6204), 3. Voerendaal (5555), 4. Landgraaf (5453), 5. Barneveld (5438), 6. Brunssum (5187), 
7. Reimerswaal (5139), 8. Beek (5131), 9. Hardinxveld-Giessendam (5067), 10. Horst aan de 
Maas (4978). 

Snelste stijgers: 1. Vlieland (plus 1250 procent), 2. Beek (985 procent), 3. Son en Breugel (945 
procent), 4. Heiloo (922 procent), 5. Asten (903 procent), 6. Weesp (863 procent), 7. Tubbergen 
(851 procent), 8. Den Helder (835 procent), 9. Vught (787 procent), 10. Heerhugowaard (743 
procent). Bron: AD, 4 december 2021.  

Petitie om het coronavaccin van Valneva beschikbaar te maken in 
Nederland is bijna 2900 keer ondertekend 

Een petitie waarin wordt opgeroepen om het coronavaccin van Valneva beschikbaar te maken 
in Nederland, is bijna 2900 keer ondertekend. De petitie werd halverwege november gestart. 
Volgens de ondertekenaars is het Valneva-vaccin een 'klassiek vaccin, dat mogelijk een grote 
groep Nederlanders aanspreekt die zich om uiteenlopende redenen nog niet heeft laten 
vaccineren tegen het coronavirus.’ 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kondigde deze week aan dat het gaat meekijken 
met onderzoeken naar het vaccin. Deze zogenoemde ’rolling review’ gebeurt voordat een 
officieel goedkeuringstraject voor het vaccin ingezet kan worden. Doordat het EMA nu alvast 
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meekijkt, kan het oordeel over het vaccin sneller klaar zijn wanneer de aanvraag wordt 
ingediend. 

Coronaminister Hugo De Jonge schreef in een Kamerbrief van eind november al dat het 
Valneva-vaccin 'is gebaseerd op de meer klassieke technologie van een geïnactiveerd stukje 
van het virus.’ Valneva maakt het virus in het lab onschadelijk en brengt het via vaccinatie in 
om de afweer van het lichaam in gang te zetten. Dat is een andere techniek dan wordt gebruikt 
bij de mRNA-vaccins, zoals die van Pfizer/BioNTech.  

In die vaccins zit een stukje genetische code dat lichaamscellen aanzet tot het aanmaken van 
eiwitten die lijken op een eiwit van het coronavirus. Als iemand dan later met het virus zelf in 
aanraking komt, herkent het afweersysteem een stukje daarvan en dat is voldoende om de 
afweer in gang te zetten. Bron: AD, 4 december 2021.  

Kerstfeest in Oslo eindigt in superspread-event, vrees voor grote 
Omikron-uitbraak 

Een kerstfeest in de Noorse hoofdstad Oslo is uitgelopen op een zogeheten superspread-event. 
Zeker dertien aanwezigen raakten tijdens de festiviteiten besmet met de Omikron-variant van 
het coronavirus. Experts vrezen dat het totaal aantal besmettingen richting de zestig zal 
kruipen. Volgens de gezondheidsautoriteiten waren de feestgangers allemaal volledig 
gevaccineerd. De Noorse regering neemt landelijke maatregelen om de verspreiding in te 
dammen.  

‘Dit feest was een superspread-event’, bevestigt een arts van het Noorse Instituut voor 
Volksgezondheid in een mail aan Reuters. De uitbraak vond vorige week vrijdag plaats in een 
groot restaurant in de uitgaansbuurt van Oslo. In totaal waren er 120 aanwezigen, allemaal 
werknemers van Scatec, een bedrijf dat zonne-energiecentrales fabriceert, onder andere in 
Zuid-Afrika.  

Zeker één medewerker was recent in dat land geweest. ‘Onze voorspelling is dat zeker de helft 
van de 120 deelnemers tijdens het feest besmet is geraakt met de Omikron-variant. Daarmee 
is dit voorlopig de grootste Omikron-uitbraak buiten Zuid-Afrika’, besluit de arts de brief.  

‘Wat we vreesden is uitgekomen’, zegt de Noorse minister van Gezondheid Ingvild Kjerkol over 
het omstreden kerstfeest. ‘We hebben een grote uitbraak met de Omikron-variant.’ Op dit 
moment vallen de symptomen van de besmet geraakte werknemers mee. Ze hebben enkel last 
van verkoudheidsklachten en lichte koorts. Opvallend is dat ze allemaal dubbel gevaccineerd 
waren. ’Dat toont aan dat deze nieuwe variant bijzonder besmettelijk is, en dat de huidige 
vaccins onvoldoende bescherming bieden tegen besmetting’, aldus minister Kjerkol. 

Het is volgens het Noorse Instituut voor Volksgezondheid nog te vroeg om te zeggen of het 
klinische beeld van de ziekte anders is bij Omikron dan bij de deltavariant. ’Geen van de 
patiënten heeft ernstige symptomen; geen van de patiënten ligt in het ziekenhuis. Maar gezien 
de jonge leeftijd van de deelnemers is dit niet onverwacht.’  

De overheid besloot na de uitbraak dat in en rond Oslo opnieuw mondmaskers gedragen 
moeten worden op het openbaar vervoer, in winkelcentra, winkels en taxi’s. Thuiswerken 
wordt de regel waar dat mogelijk is en er komt een maximum op het aantal mensen dat binnen 
mag samenkomen. Sinds vrijdag moet iedereen die in Noorwegen aankomt, gevaccineerd of 
niet, binnen 24 uur na aankomst ook een Covid-test afleggen. 

Het bedrijf Scatec meldt in een verklaring dat het gedurende de pandemie het advies van de 
autoriteiten heeft opgevolgd. Ook zegt het dat de focus ligt op de zorg voor zijn werknemers 
en op het beperken van de verspreiding van het virus. Een gezondheidsfunctionaris bevestigt 
tegen persbureau AFP dat tijdens het kerstdiner alles volgens de regels is gegaan. ‘Alles was 
in orde, er was geen regel overtreden.’ 
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Ongeveer 88 procent van de volwassenen in Noorwegen en 71 procent van alle Noren is volledig 
gevaccineerd. Ongeveer 11 procent heeft al een boosterprik gekregen.  

Op 26 november werd een inreisverbod ingesteld voor landen in zuidelijk Afrika, vanwege de 
daar ontdekte Omikron-variant van het coronavirus. Omikron lijkt mogelijk besmettelijker te 
zijn dan andere varianten van het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de 
variant bestempeld als ‘zorgwekkend.’ 

Het inreisverbod geldt voor niet-EU-burgers vanuit een aantal zuidelijk Afrikaanse landen. 
Het verbod werd ingesteld terwijl twee vliegtuigen al onderweg waren naar Schiphol. Bij 
aankomst moesten alle reizigers worden getest op corona. Vrijdag kondigde het kabinet aan 
dat het inreisverbod wordt verlengd tot en met 15 december. 

Het aantal bevestigde besmettingen met de Omikron-variant steeg gisteren naar 109. 
Daarnaast zijn er een paar verdachte maar nog niet bevestigde besmettingen, dus het cijfer 
kan volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC nog oplopen.  

De variant is vastgesteld in zestien landen in de Europese Unie en de zogeheten Europese 
Economische Ruimte. Nederland is niet langer koploper. De teller is blijven staan op achttien 
besmettingen. Portugal heeft er nu negentien. In Denemarken is de variant gevonden bij 
veertien mensen en in Duitsland bij dertien. Frankrijk en Italië hebben elk negen bevestigde 
besmettingen. 

Bij alle positief geteste personen zijn de klachten tot nu toe mild. Niemand is aan de variant 
overleden. De meeste positief geteste mensen zijn onlangs in Afrika geweest, maar sommigen 
hebben het virus op een andere plek opgelopen. Zo is de eerste besmette persoon in Finland 
onlangs in Zweden en Denemarken geweest. Een Amerikaanse Omikrondrager heeft onlangs 
een reis in eigen land gemaakt en daar mogelijk de variant opgelopen. 

Wereldwijd zijn er nu 486 besmettingen in 35 landen bekend, waaronder de Verenigde Staten, 
Canada, Australië, Groot-Brittannië, Zwitserland, India, Japan, Botswana en Zimbabwe. 
Bron: AD, 4 december 2021.  

Cookeilanden hebben vandaag hun eerste coronabesmetting gemeld 

De Cookeilanden hebben vandaag hun eerste coronabesmetting gemeld. De kleine 
eilandnatie in de Grote Oceaan was een van de laatste landen op de wereld waar het 
coronavirus nog niet was waargenomen. 

De Cookeilanden, met circa 17.000 inwoners, hebben een van de hoogste 
vaccinatiegraden ter wereld. Van alle mensen die er in aanmerking komen voor 
coronavaccins, is 96 procent volledig gevaccineerd.  

De besmette persoon is een 10-jarige jongen die in quarantaine zat. Samen met zijn familie 
keerde hij donderdag met een repatriatievlucht terug vanuit het buitenland. Volgens premier 
Mark Brown laat de positieve test zien dat het testbeleid en de voorbereidingen voor het 
hervatten van het internationale reisverkeer van waarde zijn. 

De grenzen van de Cookeilanden gingen aan het begin van de pandemie op slot, maar er zijn 
nu plannen om weer toeristen te verwelkomen. De reisbubbel met Nieuw-Zeeland wordt vanaf 
14 januari weer hervat, nadat die eerder dit jaar werd stopgezet vanwege een uitbraak in 
Auckland. Bron: AD, 4 december 2021.  

Van de 61 positief geteste passagiers uit Zuid-Afrika is bij 18 de 
Omikron-variant vastgesteld 

Van de 61 passagiers op de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika op 26 november die positief 
testten op corona, is bij 18 de Omikron-variant vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor 
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Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek naar de Omikron-variant onder passagiers 
van de vluchten is nu afgerond. 

Eerder deze week meldde het RIVM al dat bij twee mensen die op 19 en 23 november positief 
testten op corona de Omikron-variant is aangetoond. Een van hen was niet recentelijk op reis 
geweest. Dat betekent dat de variant zich ook al binnen de landsgrenzen heeft verspreid. 

Sommige KLM-passagiers die de variant bij zich bleken te dragen, hebben milde klachten, 
aldus het RIVM. ‘Anderen niet of nauwelijks.’ De mensen die geen klachten hebben mogen 
deze zaterdag uit isolatie. ‘De situatie is per persoon anders’, aldus het RIVM. ‘Voor de mensen 
die nog in isolatie zijn en niet mogen reizen wordt in overleg met de GGD en het land van 
eindbestemming een veilige oplossing gezocht.’ Bron: AD, 4 december 2021. 

 

@ privefoto 

Topdrukte bij priklocaties: zes uur wachten voor boosterprik 

Het is zo extreem druk op de priklocaties in Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden, waar 
mensen zonder afspraak een boosterprik kunnen halen, dat GGD Hollands Midden mensen 
vraagt om niet meer te komen. Direct bij opening van de locatie in Leiden zaterdag om 09.00 
uur stond er al een rij van omgerekend zes uur, aldus een woordvoerster. 

Ook bij de andere twee locaties, in Gouda en Alphen, stonden vanochtend vroeg al lange 
rijen. GGD Hollands Midden geeft sinds donderdag mensen die in 1961 of eerder zijn geboren 
een boosterprik zonder afspraak. Zij moeten hun laatste prik dan wel langer dan zes maanden 
geleden hebben gekregen. Op veel andere plekken kun je alleen op afspraak een boosterprik 
krijgen als je geboortejaar aan de beurt is.  

De GGD Hollands Midden heeft de actie opgezet, omdat er meer vaccins en personeel 
beschikbaar zijn dan dat er afspraken voor een boosterprik worden gemaakt. Op de drie 
priklocaties zijn twee rijen ingericht: een voor mensen met een prikafspraak en de ander voor 
de vrije inloop.  

Het werd vanochtend zo druk op de drie priklocaties in de regio Hollands Midden dat het 
verkeer verstopt raakte. Volgens een buurtbewoner is het al sinds 08.00 uur zo druk dat 
bewoners nauwelijks hun wijk in of uit kunnen. Er wordt omgeroepen of mensen toch vooral 
de 1,5 meter afstand in acht willen nemen. 
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‘Er komen bij de priklocaties ook nog mensen voor een eerste of tweede prik en er zitten 
testlocaties vlakbij’, legt de woordvoerster uit. De GGD heeft mensen ’s ochtends al opgeroepen 
om niet meer te komen voor de vrije inloop. 

Donderdag kregen 2000 mensen een boosterprik zonder afspraak in de regio Hollands 
Midden. Vrijdag ging het om meer dan 1700 mensen. Hoeveel mensen zaterdag een 
boosterprik zonder afspraak kregen, kon de woordvoerster nog niet zeggen. 

GGD GHOR Nederland meldde vrijdag dat het prikken zonder afspraak in Hollands Midden 
een ‘tijdelijke actie’ is. Het is de bedoeling dat alle extra ruimte binnenkort wordt volgeboekt 
met prikafspraken. Of andere regio’s in de tussentijd mensen zonder afspraak een oppepprik 
geven, is niet bekend. De landelijke regel blijft volgens de GGD-koepel onveranderd. ‘Van oud 
naar jong en op basis van uitnodiging.’ Bron: AD, 4 december 2021. 

Het loopt storm bij GGD website reservisten 

Bij de website GGDreservisten.nl kunnen mensen, organisaties en de bedrijven, die 
willen helpen bij de boostercampagne zich sinds vrijdag melden. En het loopt werkelijk 
storm. Bij de GGD zijn 6500 aanmeldingen binnengekomen, waaronder scholen, bedrijven, 
tandartsen en studenten. De GGD noemt het 'echt hartverwarmend dat individuele burgers 
en organisaties zich in zulke groten getale aanmelden'.  

Een grote sportschoolketen bood locaties en personeel aan, zegt een woordvoerster van de 
GGD. Ook horecagelegenheden melden zich, omdat ze door de sluiting om 17.00 uur tijd en 
ruimte hebben om hun personeel in te zetten. GGD GHOR Nederland heeft via de vereniging 
van geneeskundestudenten ook studenten opgeroepen. Er is nog vraag 
naar locatiehoofden, administratieve krachten en callcentermedewerkers. Bron: AD, 4 
december 2021. 

Update RIVM 

Het RIMV meldt in de afgelopen 24 uur 22.723 positieve coronatests te hebben afgenomen. 
Dat is boven het dagelijks gemiddelde van afgelopen week. Gemiddeld werden er per 
dag 21.666 besmettingen geconstateerd in de laatste zeven dagen. 

Het is de 18e keer in 19 dagen tijd dat er meer dan 20.000 bevestigde besmettingen zijn. De 
enige keer dat het aantal lager lag, kwam dat door een storing. Gisteren werden er (bijgesteld) 
21.581 positieve tests geregistreerd. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM in totaal 151.663 meldingen van positieve tests. 
Bron: AD, 4 december 2021.  

Prinses Beatrix is positief getest op corona  

'Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is positief getest op corona', 
verklaart de Rijksvoorlichtingsdienst. ‘Prinses Beatrix heeft zich in verband met milde 
verkoudheidsklachten laten testen.’ 

‘De Prinses is thuis in isolatie en houdt zich aan de leefregels voor mensen die positief getest 
zijn. Personen die in nauw contact zijn geweest met Prinses Beatrix zijn geïnformeerd’, leest 
het bericht. 

Beatrix kwam maandagochtend na een vierdaags werkbezoek terug uit Curaçao. Daar 
vertelde ze dat ze tweemaal gevaccineerd is tegen het coronavirus en al een boosterprik heeft 
ontvangen. Ze vloog zondagavond laat, Nederlandse tijd, terug op een lijnvlucht van KLM. 
Bron: AD, 4 december 2021.  
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Chileense gezondheidsdienst heeft besmetting met Omikron-variant 
ontdekt 

Ook de Chileense gezondheidsdienst heeft een besmetting met de Omikron-variant 
ontdekt bij een uit Afrika afkomstige reiziger. De besmette persoon kwam op 25 november uit 
Ghana aan in Chili. Een coronatest bij aankomst bleek positief. ‘De passagier die twee doses 
van het Pfizer-vaccin heeft gehad, verkeert in goede gezondheid en zit in isolatie’, zegt de 
minister van Volksgezondheid van de regio Valparaiso. Bron: AD, 4 december 2021. 

Frankrijk heeft het afgelopen etmaal 51.624 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld. 

Frankrijk heeft het afgelopen etmaal 51.624 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het 
aantal coronapatiënten dat sinds het begin van de pandemie is overleden in de ziekenhuizen 
stijgt vandaag met 49 naar 92.557. Bron: AD, 4 december 2021. 

Coronatest voor alle vliegreizigers naar Engeland 

De Britse overheid trekt de coronateugels aan en verplicht alle vliegreizigers om voor vertrek 
naar Groot-Brittannië een coronatest te ondergaan. Volgens premier Johnson zijn de 
maatregelen nodig om de opmars van de Omikron-variant te vertragen, zodat wetenschappers 
ondertussen meer te weten kunnen komen over deze virusversie.  

‘We hebben de afgelopen week, sinds we van omikron hoorden, de gegevens in de gaten 
gehouden en we zien een toenemend aantal besmettingen die gelinkt zijn aan reizen’, zegt 
gezondheidsminister Sajid Javid. ‘We hebben altijd gezegd snel te zullen reageren als dat nodig 
is, als veranderende cijfers daarom vragen.’ 

De reismaatregel verplicht alle inkomende reizigers ertoe zich maximaal 48 uur voor 
vertrek te laten testen. De testplicht gaat dinsdagnacht in. Daarnaast wordt Nigeria 
toegevoegd aan de list met landen waarvoor een vliegverbod geldt. Groot-Brittannië telt nu 
160 Omikron-besmettingen, die veelal terug te voeren zijn op Zuid-Afrika of Nigeria. Bron: 
AD, 4 december 2021. 

Geen boosterprikken meer zonder afspraak  

GGD Hollands Midden stopt per direct met het aanbieden van boosterprikken zonder 
afspraak aan 60-plussers vanwege de grote verkeersdrukte die vandaag is ontstaan. Het 
besluit is genomen op advies van de veiligheidsregio. Vanochtend stonden er lange files op de 
wegen rondom de vaccinatielocaties in de regio. 

‘Omdat dit tot gevaarlijke verkeerssituaties leidde, is nu besloten te stoppen’, meldt de 
GGD. De GGD bood 60-plussers de mogelijkheid zonder afspraak langs te komen voor 
een extra vaccinatie omdat er meer vaccin en personeel beschikbaar was dan dat er afspraken 
voor een boosterprik werden gemaakt. 

Gisteren meldde koepelorganisatie GGD GHOR Nederland al dat het prikken zonder 
afspraak in Hollands Midden een tijdelijke actie was. Van de actie werd gretig gebruik 
gemaakt. Donderdag kregen 2000 mensen een boosterprik zonder afspraak. Vrijdag ging het 
om meer dan 1700 mensen. Vandaag werden 2100 mensen geprikt. Bron: AD, 4 december 
2021.  

Italië telt vandaag 16.632 nieuwe coronabesmettingen 

Italië telt vandaag 16.632 nieuwe coronabesmettingen. Gisteren werden er 17.030 gemeld. 
Het ministerie van Volksgezondheid registreerde 75 overlijdens ten gevolge van Covid-19. Een 
dag eerder meldde men 74 gerelateerde sterfgevallen. 
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Er zijn sinds het uitbreken van de pandemie 134.152 personen in Italië overleden na te zijn 
besmet met het coronavirus. Na het Verenigd Koninkrijk is Italië het land met de meeste 
coronadoden in Europa en negende in de wereld.  

Tot nu toe raakten ruim 5 miljoen Italianen besmet. Er liggen 
momenteel 5428 coronapatiënten op verpleegafdelingen van de ziekenhuizen. Het aantal 
mensen met ernstige klachten dat op de ic's ligt, bedraagt op dit moment 732. Bron: AD, 4 
december 2021. 

De Britse gezondheidsautoriteiten melden vandaag een daling aantal 
besmettingen 

De Britse gezondheidsautoriteiten melden vandaag, na twee dagen met meer dan 50.000 
nieuwe besmettingen, een daling in het aantal besmettingen. De afgelopen 24 uur werden 
er 42.848 positieve testuitslagen geregistreerd. Er worden 127 sterfgevallen binnen 28 dagen 
na een positieve test gemeld. Gisteren ging het om 143 overlijdens. Bron: AD, 4 december 
2021.  

 

Huisarts Matthijs Van der Poel geeft een booster-prik thuis aan ouderen die moeilijk uit huis 
kunnen. © Sanne Donders 
 
‘Boostersint’ prikt ouder echtpaar in Rotterdam: ‘U kunt weer genieten 
van het leven’  
 
De bekende ‘talkshow-dokter’ Matthijs Van der Poel heeft een wel heel bijzondere manier 
gevonden om Rotterdamse ouderen van een boosterprik te voorzien. Verkleed als Sinterklaas 
ging hij zaterdag langs bij het echtpaar Bas (82) en Anja (77) van der Ven in Rotterdam-
Delfshaven. De huisarts kreeg hulp van de jeugdige Piet Isa (11).  
 
Het is even vechten geblazen. Want de man des huizes heeft voor de gelegenheid een net 
overhemd aangetrokken, maar de mouwen zijn te strak om de bovenarm bloot te maken. Na 
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een ware Houdini-act met het kledingstuk is het dan tóch zover: alsof de Sint dit al 143 jaar 
doet, schuift de naald in de bovenarm. Lekker thuis voor de buis, omdat meneer slecht ter 
been is, en dus zelf moeilijk naar een priklocatie kan. 
 
Zo'n booster tegen corona is belangrijk, want jullie gaan nu heel veel antistoffen aanmaken, 
volgens Sinterklaas. 
‘Om de eerste vaccinaties te halen, waren we in totaal drie uur onderweg’, zegt Anja. ‘Nu is 
het in een kwartiertje gepiept.’De arts geeft in zijn statige sintpak - ‘Die heeft mijn moeder ooit 
gekocht op een rommelmarkt‘ - nog wat tekst en uitleg: ‘Zo’n booster tegen corona is 
belangrijk, want jullie gaan nu heel veel antistoffen aanmaken. Een zeker voor Bas is het 
belangrijk, want die is al een paar keer door het oog van de naald gekropen.’ 
 
Er gaat een pleistertje op, en als extra verrassing krijgen beiden een heerlijke chocoladeletter. 
De Sint vindt het na verloop van tijd welletjes, en wappert met z'n hoogblonde baard en 
knalrode mijter de trap af. Op naar de volgende patiënten. Terwijl hij het pand verlaat, steekt 
hij het stel nog een hart onder de riem: ‘U kunt weer genieten van het leven.’Bron: AD, 4 
december 2021.  

Huisarts: ‘Geldprijs als lokkertje voor coronaprik’ 

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

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

 
De Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel. © Ilse Wolf  

‘Denk aan een loterij om seizoenkaarten Sparta of Feyenoord te winnen en 10.000 euro. Ik 
ben benieuwd hoe GGD anders jongeren sneller willen laten vaccineren, zonder dit soort trucs 
die in buitenland al maanden gangbaar zijn.’ 
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In de Rotterdamse regio zijn de verschillen groot. Waar in wijken in Lansingerland ruim zestig 
procent van de jongeren (15 tot en met 24 jaar) al een eerste prik kreeg, ligt dat in Rotterdamse 
wijken Schiemond, Feijenoord en de Afrikaanderwijk rond de vijfentwintig procent. De 
huisarts maakt zich hier zorgen. Want wie zich niet heeft gevaccineerd kan zieker worden door 
corona. Bij ouderen kan een opname in het ziekenhuis volgen, jongeren hebben kans om 
langdurige klachten.  

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

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

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

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

Deze eigenzinnige huisarts laat zich overal horen: ‘We prikken niet om 
geld te verdienen’ 

De Rotterdamse huisarts Matthijs Van der Poel (39 jaar) laat zijn stem deze coronacrisis 
meermaals horen. Voor zíjn Delfshaven, waar de vaccinatiebereidheid vele malen lager is dan 
elders in de regio. ‘Na een optreden op televisie kreeg ik opeens twee recensies met één ster 
op Google.’ 

Het mag een wonder heten dat Matthijs Van der Poel huisarts is geworden. De geboren 
Rotterdammer studeert eerste een blauwe maandag civiele techniek aan de TU Delft, want ‘ik 
was goed in natuurkunde en scheikunde’. Na een paar weken heeft hij echter door dat hij er 
niets aan vindt, dus stapt hij over naar fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit.  Bron: AD, 
30 mei 2021. 

Omikron-variant kreeg één van zijn mutaties door erfelijk materiaal van 
ander virus over te nemen 

Wetenschappers vermoeden dat de Omikron-variant van het coronavirus zeker één van zijn 
mutaties heeft verkregen door een stukje erfelijk materiaal van een ander virus over te nemen. 
Mogelijk gaat het om een verkoudheidsvirus dat zich in dezelfde besmette cellen ophield, 
klinkt het. Cellen in de longen en luchtwegen kunnen zowel het Sars-Cov-2-virus alsook 
gewone verkoudheidsvirussen herbergen. 

Die situatie maakt zogenoemde recombinatie mogelijk. Een proces waarbij de virussen 
kopieën maken die delen van beide meedragen. Het bewuste stukje dna lijkt niet aanwezig te 
zijn in eerdere versies van het coronavirus, maar is veelvoorkomend in andere virussen, 
waaronder die welke verkoudheid veroorzaken (HCoV-229E). Het zou ook in het menselijk 
genoom aanwezig zijn. 

Door het stukje dna op te nemen, zou Omikron zich 'menselijker' maken waardoor het 
aanvallen van het immuunsysteem kan ontwijken, zegt Venky Soundararajan van het in 
Cambridge, Massachusetts, gevestigde analysebedrijf Nference dat het onderzoek leidde. 
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Het onderzoek naar de vraag óf en waarom deze virusversie voor mildere klachten zorgt, 
neemt nog zeker een aantal weken in beslag. Ook wordt nog onderzocht of het virus bij ziekte 
zwaardere klachten veroorzaakt en of het op termijn de deltavariant zal verdringen als 
dominante virusversie. ‘We hebben waarschijnlijk veel generaties van recombinatie gemist’, 
zegt Soundararajan. ‘Na verloop van tijd heeft dat tot de opkomst van de Omikron-variant 
geleid.’ 
 
De resultaten van het onderzoek moeten nog worden getoetst door andere wetenschappers. 
Een andere hypothese is dat Omikron in een dierlijke gastheer is gemuteerd. Soundararajan 
wijst onderwijl op de noodzaak van inentingen. ‘Door te vaccineren verklein je de kans dat 
mensen met een verzwakt immuunsysteem in contact komen met het SARS-CoV-2-
virus.’Bron: AD, 4 december 2021.   

Geen sprake nog van code zwart in ziekenhuizen 

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares ligt de afgelopen dagen rond de 
600. ’Op dit moment is er dus geen sprake van code zwart’, zegt Diederik Gommers van de 
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, ‘Maar 600 coronapatiënten is nog steeds enorm 
veel.’ Verpleegkundigen hebben het volgens Gommers zwaar. ‘Er moeten ook vandaag weer 
patiënten worden verplaatst tussen ziekenhuizen omdat sommige overlopen.’  

Tien dagen geleden was de verwachting dat er 680 coronapatiënten op de ic zouden liggen. 
Dan zouden we volgens Gommers, als er geen 'keiharde maatregelen' komen, in een code 
zwart op de ic's belanden. Inmiddels neemt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen 
twee dagen op rij af. Vandaag zijn dat er nog 2670. ‘Op de ic's merken we nu absoluut nog 
geen verschil. Maar als dat verder afvlakt, dan ziet het er iets rooskleuriger uit’, aldus 
Gommers. 

‘Komende week is een belangrijke week waarin we gaan zien welke kant het op gaat: hebben 
we het gered of komt er toch nog een stijging? Ook gaan we mogelijk de effecten zien van 
de laatste maatregelen.’ Maandag gaat het aantal ic-bedden naar 1250. Om dat aantal bedden 
te halen, wordt andere zorg afgezegd of uitgesteld. Gommers: ‘Die opschaling is nu in volle 
gang. We zetten met elkaar onze schouders eronder en we hopen dat we het gaan redden.’ 
Bron: AD, 4 december 2021. 

India heeft vandaag derde Omikronbesmetting vastgesteld 

India heeft vandaag de derde Omikronbesmetting vastgesteld, melden 
gezondheidsambtenaren in het land. De met de virusvariant besmette persoon is een 72-jarige 
man uit de westelijke staat Gujarat. 

Hij zou tientallen jaren in Zimbabwe hebben gewoond en op 28 november zijn teruggekeerd 
naar zijn geboorteland. In India zijn sinds het uitbreken van de pandemie bijna 35 miljoen 
coronabesmettingen vastgesteld. Bron: AD, 4 december 2021. 

In het Verenigd Koninkrijk hebben al bijna 20 miljoen mensen 
een boostervaccin gehad 

In het Verenigd Koninkrijk hebben al bijna 20 miljoen mensen een boostervaccin gehad. Om 
het tempo van het vaccinatieprogramma verder op te hogen, zet de overheid ongeveer 400 
militairen in. 

In Duitsland hebben 10 miljoen mensen een derde prik gekregen. Nederland heeft eind deze 
week naar verwachting 700.000 boostervaccinaties toegediend. Bron: AD, 4 december 2021. 
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Olaf Scholz: restricties voor ongevaccineerden nodig 

Olaf Scholz, die naar verwachting volgende week benoemd wordt als 
nieuwe bondskanselier van Duitsland, heeft op een congres van zijn partij SPD gezegd dat 
de restricties voor mensen zonder coronavaccinatie moeilijk, maar noodzakelijk zijn. ‘Precies 
omdat niet genoeg mensen zich hebben laten vaccineren, moeten we dit weer doen.’ 

Horeca, winkels en culturele instellingen kunnen open blijven onder de 2G-regels. Daarbij 
mogen alleen mensen die gevaccineerd zijn of recent hersteld zijn van Covid-19 naar binnen. 
‘We kunnen ons richten op regels voor die mensen die niet de kans hebben genomen zichzelf 
te beschermen’, aldus Scholz. 

In verschillende steden werd zaterdag geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. In Hamburg 
waren 5000 demonstranten op de been. Bron: AD, 4 december 2021. 

 

© Georg Wendt/dpa — Onder andere in Hamburg gingen mensen de straat op om te 
protesteren tegen de coronamaatregelen. 

In Wenen zijn vandaag duizenden mensen gaan protesteren tegen de 
coronamaatregelen 

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn vandaag duizenden mensen op de been gekomen om 
te protesteren tegen de coronamaatregelen van de overheid. Geconfronteerd met oplopende 
infectiecijfers besloot Oostenrijk opnieuw tot een lockdown en voert vanaf februari een 
vaccinatieplicht in.  

Betogers droegen borden mee, met daarop teksten als 'Ik beslis zelf wel', 'Maak Oostenrijk 
Weer Groot' en 'Nieuwe Verkiezingen', verwijzend naar de politieke chaos waarin het land 
verzeild is geraakt nadat in twee maanden tijd drie kanseliers opstapten. Agenten wezen de 
deelnemers op het dragen van mondkapjes. 
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Er waren zo'n 1200 agenten ingeroepen om de menigte in goede banen te leiden. Diverse 
protesten zouden samenkomen tot een grote mars in het centrum van Wenen. Een 
parlementscommissie keurde deze week een verlenging van de lockdown tot 20 dagen goed. 
Dat is volgens de regering de maximale duur van de lockdown. Bron: AD, 4 december 2021. 

 

© Reuters — Demonstranten in het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen 

Door coronageweld nauwelijks aandacht voor pandemie van seksueel 
geweld 

Saskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. De schrijfster maakt zich sterk 
voor de ‘vergeten pandemie’. Een op de drie vrouwen wereldwijd ervaart fysiek of seksueel 
geweld. 

Je zou het bijna vergeten in deze Omikronmutatiepaniek, maar er is nóg een pandemie 
gaande. Een op de drie vrouwen wereldwijd ervaart fysiek of seksueel geweld. Als dit over een 
stekelige luchtweginfectie zou gaan, dan zou dit niet vier, maar tien pagina’s van de krant 
beslaan, en werden de talkshows overlopen door psychologen en psychiaters. Bron: AD, 4 
december 2021. 

Het is mogelijk om voor te dringen bij het halen van een boosterprik bij 
de GGD 

Het is mogelijk om voor te dringen bij het halen van een boosterprik bij de GGD. Het ANP 
meldt dat iemand die op basis van zijn geboortejaar voorlopig nog niet aan de beurt zou zijn 
voor de aanvullende prik, er moeiteloos in slaagde die toch te krijgen. Een ander die zijn 
gegevens heeft laten zien als bewijs slaagde daar twee weken geleden al in. 

De persoon die zondag de boosterprik haalde, is geboren in 1967. Hij had op de afsprakensite 
van de overheid 1937 ingevuld om de prik nu al te kunnen krijgen. In de regio Den Haag 
ontving de man zondag de aanvullende prik die de bescherming tegen het coronavirus op peil 
moet houden.  

Mensen onder de zestig zijn volgens de planning van demissionair minister van 
Volksgezondheid Hugo De Jonge eigenlijk pas vanaf januari aan de beurt voor een 
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boosterprik, en de campagne begon in vergelijking met andere Europese landen traag. De 
Jonge kondigde vrijdag aan dat er komende weken meer priklocaties worden ingericht. Dat 
moet ervoor zorgen dat voor het einde van de maand alle zestigplussers een extra prik hebben 
kunnen halen. 

‘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’, liet koepelorganisatie 
GGD GHOR eerder al in een reactie weten. ’Er is voor iedereen een vaccin beschikbaar, maar 
wacht op je beurt en je uitnodiging.’ Bron: AD, 5 december 2021. 

In het Verenigd Koninkrijk hebben al bijna 20 miljoen mensen 
een boostervaccin gehad 

In het Verenigd Koninkrijk hebben al bijna 20 miljoen mensen een boostervaccin gehad. Om 
het tempo van het vaccinatieprogramma verder op te hogen, zet de overheid ongeveer 400 
militairen in. 

In Duitsland hebben 10 miljoen mensen een derde prik gekregen. Nederland heeft eind deze 
week naar verwachting 700.000 boostervaccinaties toegediend. Bron: AD, 5 december 2021. 

Een dag op corona-afdeling: ‘Ik had me niet laten vaccineren, maar nu 
wil ik toch wel een prik’ 

Net afgestudeerd startte de 22-jarige Celine De Jong op de corona-afdeling van het ziekenhuis. 
Daar, tussen alle doodzieke patiënten, leerde ze pas echt wat machteloosheid betekent. ‘Kom 
je op je werk, zie je weer een brancard staan. Wéér iemand overleden. Ik kan het thuis wel 
zeggen, maar begrijpen wat je meemaakt kunnen ze het niet écht.’ 

Op de corona-afdeling van het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis heerst een serene rust. 
Niet wat je zou verwachten als je erover leest, als je de beelden ziet op het nieuws, helemaal 
niet nu code zwart dreigt. Je verwacht bij volstromende ziekenhuizen en personeel dat op de 
tenen loopt op zijn minst verpleegkundigen die over de vloer heen scheuren. Van patiënt naar 
patiënt. Je verwacht luid geroep. En rommel op de vloer, omdat er geen tijd meer is om het op 
te ruimen. Maar dat is niet aan de hand.   

Celine doet rustig paarse handschoentjes aan als ze opgepiept wordt. Een poster op de deur 
van de kamer waarschuwt: bij deze patiënt is extra bescherming nodig. Een FFP2-masker 
gaat op. ‘Dat doen we alleen bij mensen die echt goed ziek zijn. Als ze meer dan 5 liter zuurstof 
krijgen toegediend, is de regel.’  

We zijn niet gewend dat er zoveel mensen doodgaan, aldus Celine de Jong , Verpleegkundige 
Albert Schweitzer ziekenhuis.  

Een groot groen schort gaan om. Een bril over haar ogen heen. ‘Wat zeg je, kun je niet goed 
ademen? Het went wel, maar echt lekker wordt het nooit. Het voelt toch altijd als een 
bevrijding als-ie weer af mag.’ Ze glimlacht met haar ogen. Ze weet inmiddels goed hoe dat 
moet. De 59-jarige Marcel zit klaar voor zijn controle. Hij is ervoor uit zijn bed gekomen, op 
een stoel gaan zitten. De Sliedrechter krijgt zuurstof, net als alle andere patiënten daar. Maar 
hij is aan de beterende hand, zo lijkt het. ‘Al weet je het nooit. Het kan zomaar helemaal 
omslaan. Niets zo grillig als corona’, zegt Celine. 

Marcel is te moe om te lachen, praten lukt net. Vorige week woensdag werd hij per ambulance 
naar het ziekenhuis gebracht. Dat had hij nooit verwacht.  

Hij ging gewoon een pakje shag halen bij het tankstation. Met zijn scooter. Toen hij weer weg 
wilde rijden, zakte hij plotseling in elkaar. Hij weet nog dat hij dacht: wat is dit nou? Iemand 
belde 112 en de ambulance kwam. ‘Nee, ik wist niet dat ik corona had. Ik dacht sowieso niet 
dat ik het zou krijgen. Geloofde het ook niet echt toen ze het zeiden hier.’  
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Een scheermes ligt uitnodigend op het tafeltje naast zijn bed, net als een bus scheerschuim. 
Aan zijn baardje te zien het nog niet gelukt. ‘Mensen raken heel snel uitgeput hier. Ook van 
dat zuurstof dat ze krijgen. Dus we beperken dingen als wassen tot het hoogstnoodzakelijke. 
Voor je het weet moeten ze weer happen naar lucht.’  

 
Marcel (59) had nooit gedacht dat hij met corona in het ziekenhuis zou belanden. ‘Ik dacht 
dat ik ’t sowieso nooit zou krijgen, corona.’ © Jeffrey Groeneweg  

Ik had me niet laten vaccineren, nee, daar was ik gewoon niet zo mee bezig, volgens Marcel, 
Coronapatiënt. 

‘Zeg, kan ik nou nog wel een prik krijgen?’ vraagt Marcel aan Celine. Hij had zich niet laten 
vaccineren. ‘Ik was er gewoon niet zo mee bezig.’ Nu weet hij wel beter, zegt hij. ‘Ik ben 
risicopatiënt. Bovendien vind ik dat ik het nu verschuldigd ben aan het personeel hier. Ze zijn 
fantastisch.’ Celine knijpt zachtjes in zijn arm. ‘Wat lief.’  

Marcel zou eigenlijk verhuizen vandaag. Maar in plaats daarvan zit hij met slangetjes in zijn 
neus in het ziekenhuis. ‘Ik ben er wel mee bezig, ja. Met die verhuizing. Maar kennissen die 
helpen zeggen: bemoei je er nou maar niet mee.’  

 
Marcel draagt een zuurstofmasker. © Jeffrey Groeneweg 

Op de afdeling C2 staan twintig bedden. Er wachten ook nog mensen op een plekje vanaf de 
spoedeisende hulp. De patiënten in deze vijfde coronagolf zijn vaak jonger én zieker. ‘Mensen 
komen ook later binnen’, weet de ook jonge collega-verpleegkundige Julia Buis. ‘Pas op een 
dag of tien. Dan zijn ze ook al veel meer uitgeput.’  

Ter vergelijking: in de eerste golf kwamen mensen meestal op de eerste paar dagen al in het 
ziekenhuis terecht. Een verklaring daarvoor heeft Julia niet. Maar de gevolgen kent ze maar 
al te goed: ‘Wij moeten ze, omdat ze zo moe zijn, bij de kleinste dingetjes nog helpen.’  

Wat je op zo’n moment zegt tegen zo iemand? We gaan nu, je bent in goede handen en ik wens 
je het allerbeste. Ja, zoiets, aldus Julia Buis. 

Julia is net als Celine 22 jaar en heeft net iemand naar de ic ‘gecrosst’. ‘Een nog relatief jonge 
vrouw.’ Dat doet wel wat met Julia. ‘Wat je op zo’n moment zegt tegen zo iemand? We gaan 
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nu, je bent in goede handen en ik wens je het allerbeste. Ja, zoiets.’ Verder is het natuurlijk: 
gas erop. Het is een acute situatie, hè. Ik hoop maar dat ze eruit komt.  

De patiënten die met de maximale hoeveel zuurstof op die afdeling (15 liter) nog steeds te 
benauwd zijn, komen in aanmerking voor de ic. Tenzij ze heel oud zijn of zo veel onderliggend 
lijden hebben dat er geen zicht is op herstel. Want er is beddenschaarste. In dat geval blijven 
ze op de afdeling.  

En dan is het vaak ‘einde verhaal’. Natuurlijk op een zo vriendelijk mogelijke manier. ‘Dat 
noemen we comfortbeleid’, legt Celine uit. ‘Zodra het te erg wordt, dan kunnen we de 
hoeveelheid zuurstof langzaam afbouwen en krijgt de patiënt morfine toegediend. En dan 
slapen ze als het ware rustig in.’  

 
© Jeffrey Groeneweg 

Het is de grote angst van alle patiënten daar. Sterven. Aan ademnood, of op de ic. Celine en 
Julia weten dat. Patiënten bij kunnen staan geeft ze - in deze moeilijke tijd - een hoop 
voldoening. ’Het is pijnlijk om te zeggen als mensen niet in aanmerking komen voor de ic 
omdat het zinloos is, dat dit dan het eindstation is. Gelukkig doet een arts dat. Wij troosten. 
Je bouwt toch een band op met patiënten en met hun familie.’ 

Dat maakt het werk ook loodzwaar. Wat nu de corona-afdeling heet, wás namelijk altijd een 
chirurgieafdeling. En de verpleegkundigen hebben ook bijna allemaal dat specialisme. ‘Wij 
zijn gewend om mensen op te kunnen lappen. Wonden schoonmaken, armen of benen 
verbinden. We zijn het niet gewoon dat er zoveel mensen doodgaan.’  

Celine dacht dat het lag aan haar onervarenheid, dat ze er zo veel last van had. ‘Ik voelde me 
machteloos. Lag er heel veel wakker van ’s nachts. Dat je mensen soms niet meer kunt helpen 
als ze wanhopig naar lucht liggen te happen. Dat je er dan alleen maar een beetje bij kunt 
staan.’ Tot ze leerde dat ervaren collega’s dat gevoel ook hadden gehad. ‘Alleen dit is voor hun 
de vijfde coronagolf, en voor mij, op het werk, de eerste.’  

Celine wordt weer opgepiept. Kalm loopt ze naar de patiënt toe. Weer dat beschermende pak 
aan. ‘Deze patiënt is erg ziek.’ Celine kijkt alsof het menens is.  
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Een oudere vrouw ligt in bed. Ze oogt broos. Alleen haar golvende grijze haren glanzen nog. 
Ze slaapt. Slangetjes in haar neus geven zuurstof. De machine pompt het erin. Het apparaat 
klinkt als een luchtbed dat leegloopt. ‘Nee, deze mevrouw komt niet in aanmerking voor een 
bed op de ic, dat biedt geen uitkomst meer.’ Het zijn misschien wel haar laatste dagen.  

 
© Jeffrey Groeneweg 

Celine gaat zoveel mogelijk op de fiets naar haar werk. Zo houdt ze het nog een beetje vol. 
‘Even uitwaaien, je gedachten op nul.’ Het is niet niks voor een jonge vrouw van 22. ‘Kom je 
op je werk, zie je weer een brancard staan. Weer iemand overleden. Soms wel vier in een 
weekend. Ik kan het thuis wel zeggen maar echt begrijpen kunnen ze het niet.’  

Op de gang wordt gelachen en koffie gedronken. Er is even een rustig moment, dat kan over 
een uur wel weer anders zijn. De drukte komt in golfbewegingen. ‘We letten hier goed op 
elkaar. Even een schouderklopje, vragen hoe het gaat.’ 

 
© Jeffrey Groeneweg 

‘We zeggen wel eens tegen elkaar: over een aantal jaar kijken we terug op deze tijd en dan 
kunnen we zeggen dat we het mooi maar even gedaan hebben met zijn allen.’  
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Vlakbij de corona-afdeling is de intensive care. Er worden druk muurtjes bijgebouwd, er moet 
namelijk worden opgeschaald. Moeten bedden bij. Met de muurtjes kunnen ze de 
besmettelijke mensen van de niet-besmettelijke patiënten scheiden. De piek is nog niet 
bereikt, weet afdelingshoofd Otto van Haren. Sommige mensen liggen op hun buik op 
zandbedden. Anderen liggen gewoon op hun rug. Piepjes klinken. 

 
Een coronapatient wordt gedraaid op zijn buik in het ziekenhuis in Dordrecht. © Jeffrey 
Groeneweg  

Er zijn nu achttien bedden. ‘Het is ontzettend druk. Er moeten vandaag nog drie patiënten 
vanaf de spoedeisende hulp komen. We hebben geprobeerd andere patiënten te verplaatsen, 
zonder succes. Al hoorde ik net dat er iemand naar Groningen kan. Scheelt weer.’   

‘Hoewel wij het ziekenhuis in de regio zijn met zo’n beetje de meeste coronapatiënten in de 
kliniek, is de rek er nog niet echt uit. We naderen wel steeds meer het moment dat het niet 
meer gaat. En die continue dreiging dat er straks misschien geen bed meer over is, is 
stressvol.’ Bron: AD, 5 december 2021. 

Geestelijk verzorgers zien werkdruk toenemen door corona: 'Mensen 
sterven heel snel' 

Geestelijk verzorgers in verpleeghuizen, zorgcentra en ziekenhuizen ervaren extra drukte 
doordat weer meer mensen overlijden door corona. Ze moeten niet alleen mensen op hun 
sterfbed bijstaan; ook zieken, kwetsbare en eenzame ouderen en zorgpersoneel hebben meer 
behoefte aan geestelijke ondersteuning, ziet de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ). 

In november waren er zo'n 3500 meer sterfgevallen dan normaal, blijkt uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. Met name oudere Nederlanders die langdurige zorg 
ontvangen, kwamen te overlijden. 

Geestelijk verzorger Hub Vossen merkt dat ook in zijn Hamboskliniek in Kerkrade nu meer 
mensen overlijden aan corona. 
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‘De drukte is zeker toegenomen. De covid-consulten nemen toe en dat is geen goed teken’, 
zegt Mustafa Bulut. Hij werkt als geestelijk verzorger in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
in Tilburg en Waalwijk en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. 

‘Ongeveer de helft van de gesprekken die we doen, zijn coronaconsulten. Het valt me op hoe 
snel mensen sterven, hoe snel het klaar is als er corona bij komt kijken. Je hebt daardoor 
geen tijd om gesprekken in fasen te voeren. Alles moet nu in een keer.’ 

Judith van der Meij, geestelijk verzorger bij Zorgcentra De Betuwe, beaamt dat. Ze ziet dat 
veel ouderen de behoefte hebben aan een gesprek, vooral nu. ‘Door de besmettingen staat het 
sociale leven van de bewoners op z'n kop. Ze eten tijdelijk niet meer in het restaurant en 
hebben minder contact met anderen. Veel van hen zijn vaak al eenzaam. Degenen die al 
kwetsbaarder zijn, kunnen dit er moeilijk bij hebben. Daar ligt voor mij een taak, bij deze 
mensen zijn in een moeilijke periode in hun leven.’ 

Ook de geestelijk verzorgers moeten tijdens bezoeken beschermende kleding aan. Voor 
patiënten is dat vervelend, weet Bulut, omdat ze vaak alleen nog behandelaars in pakken zien 
en niet de gezichten die daarbij horen. ‘Ik probeer met mijn stem mensen gerust te stellen. 
Maar het lastige is dat er door een zuurstofmasker steeds ruis is, dat maakt het moeilijk om 
iemand te verstaan. En je wilt niet harder praten als er nog iemand anders op de kamer ligt.’ 

 

Veel mensen branden een kaarsje in de kapel van het ziekenhuis  @ AFP 

Niet alleen patiënten, ook familie en zorgpersoneel vragen soms om bijstand. ‘Vorige week 
overleden er drie mensen aan corona, in een van de kleinere locaties waar ik werk’, zegt Van 
der Meij. ‘Dat doet veel met de bewoners, maar ook met het personeel. Het heeft ook impact 
op de sfeer. Ook worstelt de familie soms met de schuldvraag als een oudere besmet  

Typisch voor de coronatijd is de tijdsdruk waaronder het personeel moet werken, ziet Bulut. 
De geestelijke verzorger kan ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in het contact met de familie. 
‘Soms wil een coronapatiënt niet praten over de dood, terwijl hij mogelijk dezelfde dag nog kan 
overlijden. Dan help ik artsen om te bedenken wat ze kunnen doen en hoe de boodschap 
draaglijk bij de familie kan worden gebracht.’ 
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Hoewel het werk vaak emotioneel zwaar is en niet ophoudt na kantoortijd, ervaren de 
geestelijke verzorgers veel voldoening in hun werk, zeggen ze. Bulut: ‘Recent las ik een gebed 
voor uit de Koran, bij een Turkse coronapatiënt die op het punt stond geïntubeerd te worden. 
Omringd door zijn familie viel hij rustig in slaap. De aanwezige anesthesist sprak daar haar 
verbazing over uit, ze had hem geen aanvullende rustgevende middelen hoeven geven. Voor 
de familie was het een heel kostbaar moment, vooral omdat hij later is overleden.’ Bron: NOS, 
3 december 2021.  

Peter ging viraal door de corona-speakers: 'Ik gun mensen hun lol' 

Peter ging met 'zijn luidsprekers' viraal nadat Omroep Brabant een bezoek aan hem had 
gebracht. De Eindhovenaar deed zijn beklag over het 'veel te harde geblèr' van de 
coronamaatregelen door de speakers die de gemeente heeft opgehangen. En dat zorgde voor 
veel hilariteit. Zelf kan hij er ook wel om lachen.  
 
‘Of ik zag aankomen dat ik viraal zou gaan? Nee eigenlijk niet. Ik was vooral chagrijnig over 
dat geluid’, zegt Peter die er wel om kan lachen dat zijn optreden bij Omroep Brabant opeens 
in heel Nederland en zelfs daarbuiten werd verspreid. 
 
Na zijn optreden werd hij gebeld door verschillende media. ‘Mijn telefoon ontplofte. Op een 
gegeven moment heb ik ook maar niet meer gekeken. Ik bleef maar berichten en belletjes 
krijgen.’ 
 
Ook vrienden en familie konden wel lachen om het mediaoptreden van Peter. ‘Een vriendin in 
Amsterdam wees me erop dat ook in haar kringen mijn hoofd rondging. Ze moest er ontzettend 
om lachen.’ 
 
De Eindhovenaar werd niet alleen benaderd door verschillende media om nogmaals zijn 
verhaal te komen doen, maar werd ook hoofdrolspeler in allerlei 'videofucks'. ‘De video's zijn 
bewerkt dus de luidspreker zegt dan iets anders. Bijvoorbeeld dat je moet gaan 'zuipen'.’ 
 
De leukste videofuck is die LuckyTV, vindt Peter. ‘ Toen ik die voorbij zag komen, toen dacht 
ik: nu is het compleet. 
 
Peter vindt het niet erg als creatieveling nog maanden of misschien nog wel jaren lol beleven 
aan zijn mediaoptreden. ‘Ik gun mensen hun lol wel hoor, ik kan er zelf ook hard om lachen. 
Ik maak me er verder ook totaal niet druk over. Mensen moeten lekker doen en ik ben een 
groot fan van dit soort videofucks dus laat ze maar komen!   
 
Nare reacties heeft de Eindhovenaar dan ook niet gehad, maar qua mediaoptredens is hij er 
wel even klaar mee. ‘De gemeente heeft de klacht goed opgepakt en daar heeft de uitzending 
en het viraal gaan zeker bij geholpen. De speakers doen nu minder vaak hun riedeltje en ze 
staan een stuk zachter. Dus ik ben helemaal tevreden nu.’ Bron: Omroep Brabant, 4 december 
2021.   
 
Peter wordt gek van anderhalvemeter-omroeper: 'Net een 
heropvoedingskamp' 
 
Bewoners van de binnenstad in Eindhoven klagen over een luide 'omroeper' in het 
winkelcentrum. Uit luidsprekers in de winkelstraten klinkt sinds vrijdag een stem, die als een 
soort stadsprediker, het winkelend publiek wijst op de coronamaatregelen. Een aantal 
bewoners boven die winkels wordt gillend gek. ‘Je hoort het door de ramen heen.’ 
 
‘Welkom in Eindhoven’, klinkt het vriendelijk maar luid door de speakers in de winkelstraten. 
‘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.’ 
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De boodschap klinkt elk kwartier door de luidsprekers. Eerst in het Nederlands, daarna in 
het Engels. Peter woont boven een van de winkels. Hij wordt er naar eigen zeggen 'gek van'. 
‘Het lijkt wel of ik in een heropvoedingskamp terecht ben gekomen.’ 
 
Door een andere basisregel, werk zoveel mogelijk thuis, ervaart hij nu veel overlast. ‘Je hoort 
het door de ramen heen. Vanaf negen uur 's ochtends tot zes uur 's avonds hoor je dezelfde 
boodschap, elke dag, zelfs in het weekend.’ 
Hij vindt de actie van de gemeente overdreven. ‘Het wordt echt geforceerd aan je verteld, met 
het vingertje wijzend. Je maakt een bezoekje aan Eindhoven op deze manier heel onvriendelijk. 
Ik heb veel dingen meegemaakt in mijn leven, maar dit slaat alles.’  
 
Kun je dit niet verwachten als je ervoor kiest om in de binnenstad te wonen? Peter vindt van 
niet. ‘Ja, ik heb bewust de keuze gemaakt om in het centrum te gaan wonen, maar om elke 
vijftien minuten hiermee geconfontronteerd te worden, vind ik wat veel van het goede.’  
 
Hij is een actie gestart om de speakers het zwijgen op te leggen. Hij vraagt via groepsapps 
buurtbewoners om, net als hij, een klacht in te dienen bij de gemeente. Volgens hem klagen 
er zo'n veertig mensen in een groepsapp over de luide boodschap.  
 
De gemeente Eindhoven laat weten dat de boodschap wordt afgewisseld met sfeervolle muziek. 
Er zijn op het stadhuis zo'n tien klachten binnengekomen over het volume van de 
luidsprekers.  
 
Toch is het klagen van Peter en de anderen niet aan dovemansoren gericht. De gemeente 
Eindhoven heeft beloofd het geluid zachter te draaien en de luidsprekers twee uur later aan 
te zetten en een uur eerder weer uit. Bron: Omroep Brabant, 2 december 2021. 
 

 
 
Via dit soort luidsprekers galmt de boodschap door het winkelcentrum. Foto Rogier van Son 

Daling aantal besmettingen zet voorzichtig door, maar vlakt af 

De nieuwste corona cijfers laten opnieuw een voorzichtig dalende lijn zien in de regio, maar 
de daling vlakt wel af. Landelijk blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk en laat een 
verwaarloosbare stijging zien met gisteren: 21.565 tegenover 21.666 vandaag. Oost 
Nederland, en dan met name de veiligheidsregio’s Flevoland, IJsselland en Noord- Oost 
Gelderland, laat in totaal 1975 positieve testen zien, tegenover 1982 gisteren.  
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Gisteren was Nijkerk koploper in de regio met 204,1 besmettingen per 100.000 inwoners. 
Vandaag is dat gedaald naar 137,6. De Noordoostpolder blijft zorgelijk: gisteren waren daar 
1984,9 positieve testen, vandaag is dat omlaag gegaan naar 178,6. Daarmee is de 
Noordoostpolder de plek waar de meeste besmettingen zijn geregistreerd.  

Het sterftegetal in de regio is dalend. In de veiligheidsregio IJsselland overleden gisteren 3 
mensen aan corona, vandaag is dat 0. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland had 
gisteren een piek van 13 sterfgevallen, terwijl meestal tussen de 1 en 4 mensen per dag aan 
corona overlijden. Vandaag meldt de veiligheidsregio 0 sterfgevallen. IJsselland had gisteren 
drie sterfgevallen, vandaag 0, en Flevoland meldt vandaag 1 sterfgeval tegenover 0 gisteren.   

Het r-getal, het reproductiegetal, blijft staan op 0,99. Het is voor het eerst sinds september 
dat dit cijfer onder de 1 duikt. Dat betekent dat momenteel iedere besmette persoon minder 
dan één ander persoon besmet. Dit kan een indicatie zijn dat de daling van de huidige 
besmettingsgolf heeft ingezet.  

Het aantal ziekenhuisopnames is landelijk ook aan het dalen. Vandaag zijn er 2073 gemeld, 
dat is een daling van 52 ten opzichte van gisteren. Bron: De Stentor, 4 december 2021.  

We schrijven in Noordoost-Twente niet alleen over corona 

Laatst vroeg iemand mij  (Bert Holst) alweer of wij het niet zat zijn steeds over corona te moeten 
schrijven. Nou, heb ik hem gezegd: corona zijn we wel zat, maar het schrijven er over niet. 

Wat corona betreft zitten we allemaal in het zelfde schuitje. Ook ik mis de gezelligheid van de 
zondagmiddag langs het voetbalveld. Ik werk ook al bijna twee jaar thuis en zie de collega’s 
meestal alleen maar op een laptopschermpje.  

Maar, zo was de vraag, of ik het nog niet zat ben bijna alleen maar over corona te schrijven. 
Ik begrijp het beeld van mensen dat het bijna alleen nog maar over corona gaat. Maar als ik 
deze week bekijk dan is het heus niet alleen corona en de gevolgen daarvan, wat te lezen is 
op de pagina’s Noordoost-Twente van deze krant.  

Als ik het voor mezelf mag nagaan, onderwerpen waar ik over heb geschreven zijn onder meer 
het aanstaande samengaan van de Losserse voetbalclubs, de gemeenteraad in Dinkelland en 
het inrichten van een tijdelijke winkel voor het goede doel. En dat geldt ook voor diverse andere 
verhalen in de editie Noordoost-Twente. Het  verhaal hiernaast met het jonge theatertalent en 
gisteren de Alice in Wonderland-verzamelaar, zijn daar mooie voorbeelden van.  

Inderdaad, onderwerpen die niets met corona te maken hebben. Nu zal ik niet beweren dat 
het op deze pagina’s nooit over het virus gaat, maar ‘alleen maar’ is zeker niet het geval en 
dat willen we ook helemaal niet. 

We houden ogen en oren open voor die andere verhalen. Sterker nog, in de verte doemt alweer 
een onderwerp op waar we ongetwijfeld veel over gaan schrijven, mogelijk nog wel meer dan 
corona: de gemeenteraadsverkiezingen! 

Misschien niet een onderwerp waarvan u zegt: daar verheug ik me nu al enorm op. Aan de 
andere kant zijn het dit keer wel belangrijke verkiezingen met onderwerpen die ons allemaal 
aangaan. Neem alleen al de ontwikkelingen rond energie. Komen er windmolens, 
zonnepanelen op woningen en bedrijfspanden en wijken die van het gas af moeten? En wat te 
denken van de problemen rond de woningmarkt en het leefbaar houden van kleine kernen? 
Onderwerpen die de komende gemeenteraad gaat behandelen en die letterlijk 
iedereen  aangaan. En waar wij dus aandacht aan gaan schenken. 

Maar, om op de beginvraag terug te komen, nee we schrijven niet alleen over corona, We 
proberen ook verhalen te maken waarin het virus helemaal niet voorkomt. Over mooie 
activiteiten die straks hopelijk wel weer doorgang kunnen vinden, over actuele ontwikkelingen 
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natuurlijk en straks de verkiezingen. Want corona of niet, daarvan is zeker dat ze doorgaan! 
Bron: Tubantia, 4 december 2021. 

Goede oogstvooruitzichten en angst om nieuwe corona-variant laten 
tarwenoteringen dalen  

Onder druk van de nieuwe corona-variant en vooruitlopend op de goede oogstvooruitzichten 
in Australië en Argentinië daalden de tarwenoteringen op de mondiale graanbeurzen. 

Deze week vertoonden de mondiale graanbeurzen dalende tarwenoteringen. Volgens het 
Weekbericht Granen van de RVO is dit vooral een gevolg van de angst voor de macro-
economische gevolgen van de recent ontdekte Omicron-variant van het coronavirus. 

Daarnaast bovendien de verwachting dat op het zuidelijke halfrond de tarwe-oogst mogelijk 
alle verwachtingen gaat overtreffen. Abares verhoogde voor Australië de potentiële opbrengst 
voor het seizoen 2021/22 naar 34,4 miljoen ton. Dit is 1,1 miljoen ton meer dan de oogst vorig 
jaar. Telers in met name het westen van Australië rapporteren voor wintertarwe inmiddels 
hogere hectare-opbrengsten dan eerder verwacht. 

De oogstwerkzaamheden in Argentinië verlopen voorspoedig. Op basis van de eerste 
opbrengsten verhoogde BAGE de mogelijke totale opbrengst naar 20,3 miljoen ton. Dit is 2,7 
miljoen ton meer dan de 17,6 miljoen ton in 2020. Voor het seizoen 2021/22 verhoogde de 
EU de mogelijk uit te voeren hoeveelheid tarwe naar 30,0 miljoen ton tegen 27,4 miljoen ton 
vorig jaar.  

De lagere tarwenoteringen zorgden ook voor lagere gerstnoteringen. In Australië was sprake 
van wat extra druk door de oogst, die door Arabes met 0,6 miljoen ton is verhoogd tot 13,1 
miljoen ton. Dit is gelijk aan de oogst 2020. In Oekraïne is op circa 924.400 hectare 
wintergerst ingezaaid. Dit is 9 procent minder dan eerdere verwachtingen. Mede dankzij een 
lagere oogst daalt de Russische gerst-uitvoer dit seizoen 2021/22 tot circa 2,3 miljoen ton. 
Dit maar liefst 31 procent minder dan het seizoen 2020/2021.   

De lagere termijnnoteringen zorgden ook voor lagere spotnoteringen voor maaltarwe in 
Frankrijk en Duitsland. De daling werd versterkt door de verwachte recordproductie van de 
oogst in Australië. In Parijs daalde de termijnnotering december 2021 voor maaltarwe met 
16,75 euro naar 286,75 euro en de termijnnotering maart 2022 daalde met 14,75 euro naar 
292,75.euro. Voor maïs daalde de termijnnotering januari 2022 met 16,00 euro naar 242,25 
euro en de termijnnotering maart 2022 met 16,00 euro naar 242,75 euro.  

In Rotterdam daalde voertarwenotering iets van 299 euro naar 295,50 euro en die van 
voergerst daalde met 4 euro van 285 euro naar 281 euro. In Barcelona werd de hoogste 
notering voor maaltarwe genoteerd met 340 euro. Dit is 5 euro meer dan de 335 euro van 
vorige week. In Lissabon ging de voergerst voor 310 euro van de hand. Dit is 5 euro lager dan 
vorige week.  

In de periode van 22 tot en met 28 november 2021 werd in totaal 238.164 ton graan uitgevoerd 
waarvan 71.293 ton zachte tarwe, 59.432 ton gerst (inclusief mout) en 94.018 ton maïs. In 
dezelfde periode werd 164.365 ton graan ingevoerd, waarvan 30.725 ton zachte tarwe en 
114.027 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2021/2022 een netto exporteur van 
12,431 miljoen ton graan tegen 6,597 miljoen ton in dezelfde periode vorig seizoen.  Bron: 
Akkerwijzer, 4 december 2021.  

Fysiotherapeut die zelf werd geveld door corona helpt bij revalidatie na 
long covid 

Steeds meer mensen hebben fysiotherapie nodig voor de behandeling van langdurige 
coronaklachten. Ook fysiotherapeut Wouter de Kok merkt dit in zijn praktijk in Poeldijk. Hij 
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kan de patiënten uit eigen ervaring helpen, De Kok loopt al anderhalf jaar met klachten, nadat 
hij twee keer werd geveld door corona. 'Het herstel is echt heel zwaar.'   

Hoewel hij zelf niet veel kan doen, heeft zijn praktijk het razend druk met voormalig 
coronapatiënten. 'Je ziet eigenlijk twee type patiënten: mensen die revalideren voor de longen 
en het feit dat ze daar zo ziek van zijn geweest, zij werken aan conditieopbouw. En je ziet een 
groep mensen die eigenlijk de dagelijkse dingen niet meer kan oppakken', zegt hij in West 
Wordt Wakker op Radio West. 

Onder die laatste groep valt De Kok zelf ook. In maart vorig jaar en afgelopen april kreeg hij 
corona. Nog altijd kan hij niet veel. 'Ik maak nu vier uur in de week wat echo's, dat is 
lichamelijk gezien minder inspannend. En ik ben sinds kort in staat om twee uur per dag 
administratie te doen. Verder gaan alle fysieke dingen gewoon niet.' 

Dat terwijl hij voordat hij ziek werd heel actief was. 'Ik werkte zestig uur in de week en deed 
daarnaast ook veel. Ik gaf hersteltrainingen bij voetbalclubs, gaf spinningles, en deed aan 
mountainbiken. Maar het gaat gewoon allemaal niet meer.' 

Ruim 157.000 mensen die corona hebben gehad, hebben sinds de uitbraak van de pandemie 
de hulp gezocht van een fysiotherapeut. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF) is geschrokken van de toename, acht maanden geleden waren het er 
nog 70.000. De patiënten melden zich met typische klachten als ademhalingsproblemen, 
verlies van spiermassa en verlies van vertrouwen in het eigen lichaam. Ook hebben ze vaak 
langer fysiotherapie nodig dan anderen.  

De Kok heeft een soort bibber in zijn armen en benen waardoor hij kracht mist. 'Als ik dan te 
veel doe, ben ik vier dagen lang verschrikkelijk moe. Dan heb ik hoofdpijn, een soort 
migraineachtig. En licht en geluid wordt te veel. Als ik te veel achter elkaar blijf doen, verdwijnt 
mijn geheugen.' Zijn herstel gaat moeizaam. 'Echt heel moeizaam. Het is zwaar.'  

Het grootste gedeelte van de patiënten die in zijn praktijk komen, is beter te helpen dan hijzelf. 
'De fysiotherapeut is er in eerste instantie voor om te zorgen dat mensen met long covid weer 
op conditie komen. Voor het grootste gedeelte werkt dat, de meeste patiënten komen op die 
manier binnen een half jaar weer op een niveau wat ze zouden moeten zijn.' 

 
 
© Fysiotherapie Wouter de Kok 
 
Maar voor een kleinere groep gaat het herstel een stuk moeizamer, net zoals bij hemzelf. 'Dat 
is behoorlijk frustrerend, niemand kan je echt helpen met deze klachten. Het wijkt af van het 
normaal. Ze kunnen er de vinger niet opleggen wat het veroorzaakt en waarom het nou zo is.' 
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De Kok raadt iedereen, met een slechte conditie na corona aan om contact te houden met de 
huisarts. 'En zorg dat je in contact komt met een fysiotherapeut of ergotherapeut, die kunnen 
zorgen dat je goed begeleid wordt tot een normaal conditieniveau waardoor je sneller herstelt. 
Je moet er aan werken, want rust roest in dit geval.' Bron: Omroep West, 4 december 2021. 
 
Veiligheidsregio’s bezorgd om honderden jongeren die Duitse 
discotheken onveilig maken 
 
Veiligheidsregio’s in Oost-Nederland maken zich zorgen om de grote groepen jongeren die 
wekelijks met partybussen de grens over gaan om vlak over de Duitse grens te feesten. Ze 
staan over het algemeen opgepropt in bussen zonder mondkapjes en kunnen het coronavirus 
makkelijk mee terugnemen naar Nederland. Eind november bleek uit cijfers van de GGD dat 
twintig procent van alle besmettingen in Twente zich in de leeftijdsgroep van 10- tot 19-jarigen 
bevond. 
 
Waar bij ons alles dichtgaat om vijf uur in de avond, is het feestje voor veel Nederlandse 
jongeren in de grensregio’s dan nog niet eens begonnen. Zij verzamelen zich namelijk in groten 
getale bij tankstations aan de Nederlandse grens om vervolgens met partybussen van een taxi- 
en touringcarbedrijf de grens over te gaan. Deze bussen worden zo volgepropt dat zelfs in het 
gangpad nog mensen staan. Op een zaterdagavond werden er ongeveer 450 Nederlandse 
tieners naar verschillende Duitse discotheken gebracht.  
 
In de bus draagt niemand een mondkapje. Een chauffeur die de feestgangers de grens over 
brengt stelt in gesprek met  RTV Oost ‘dat het geen openbaar vervoer is, maar besloten 
vervoer’. In Nederland is een mondkapje in principe gewoon verplicht, maar de chauffeur 
meent dat er in Duitsland andere regels gelden. Het is volgens hem in Duitsland niet meer 
verplicht om een mondkapje te dragen als je een coronabewijs hebt. Hij vindt het dan ook niet 
nodig om de tieners in Nederland nog een mondkapje te laten dragen, dat ze na het passeren 
van de grens weer af mogen doen.  
 

 
 
De tieners in de partybussen worden onder meer naar de bekende discotheken Index en ZAK 
gebracht. Foto ter illustratie. Foto: ANP / Paul Bergen  
 
Arco Hofland van de veiligheidsregio Twente reageerde al op het gegeven dat de tieners geen 
mondkapje dragen. ‘Daarmee doe je bewust iets niet, wat eigenlijk gevraagd wordt om te doen. 
Ik vind dat zeer verwerpelijk. Jongeren geven het heel gemakkelijk door, omdat er ook veel 
contacten zijn. Jongeren moeten zich dus heel goed realiseren waar ze mee bezig zijn.’  
 
Duitse discotheken lokken jongeren met speciale feesten. De tieners in de partybussen worden 
onder meer naar de bekende discotheken Index en ZAK gebracht. Bij ZAK moeten de tieners 
sinds woensdag aan de 2G-plus-regel voldoen. Dit betekent dat ze gevaccineerd of hersteld 
van corona moeten zijn én daarnaast een negatieve test, die niet ouder is dan 24 uur, moeten 
kunnen laten zien. De Duitse discotheken spelen in op de vele Nederlanders die komen feesten 
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en organiseren zelfs speciale feestavonden voor Nederlandse jongeren, zo valt ook 
veiligheidsregio IJsselland op. De regio wil graag wat doen, maar kan slechts machteloos 
toekijken.  
 
‘Het gaat om gesloten vervoer, dus we kunnen niks. Het mag volgens de regels, maar het moge 
duidelijk zijn dat dit zeer onwenselijk is. Bij landelijke overleggen tussen de veiligheidsregio’s 
komt dit probleem ook ter sprake. Het baart ons grote zorgen’, stelt Bianca de Greef van 
veiligheidsregio IJsselland tegenover De Stentor. Woordvoerster Carina Slooijer – Van der 
Veen voegt daaraan toe dat jongeren hun verantwoordelijkheid moeten nemen. ‘In Duitsland 
gelden ook strenge coronaregels, hoewel die anders zijn dan hier. Wij snappen dat jongeren 
de behoefte voelen om erheen te gaan, maar wij roepen hen op om zichzelf af te vragen: is dit 
verstandig?’ 

Ook demissionair minister Ferd Grapperhaus liet zich eerder al tegenover RTV Oost uit over 
de situatie. Hij stelde ‘dat wat de tieners doen verkeerd is’. ‘Doe dit nou niet, volg onze 
adviezen. Het gaat er alleen maar toe leiden dat je besmettingen veroorzaakt. Daar in 
Duitsland, of hier mee terugneemt naar Nederland. Volg onze adviezen. We zullen ons weer 
even in die vrijheden moeten insnoeren.’  Bron: Metronieuws, 4 december 2021. 

Aanpak corona in Belgisch voetbal: Wel volle stadions, geen eten of drinken 

Bij de nieuwe coronamaatregelen in België wordt het betaald voetbal gespaard. In tegenstelling 
tot in Nederland blijft publiek welkom. 

Ondanks een advies om de wedstrijden in de Pro League te laten spelen voor lege tribunes, 
zoals in Nederland, is door het Belgische kabinet besloten dat de stadions vooralsnog niet 
dicht gaan. De clubs mogen daarbij de volle capaciteit benutten, met een coronapas en 
mondkapjesplicht. 

Premier Alexander De Croo stelde daarbij wel dat er een beter 'crown management' moet zijn. 
De Pro League heeft daarom besloten per direct geen drank en eten meer toe te staan op de 
tribunes. Daardoor kan beter worden voldaan aan de mondkapjesplicht. De nieuwe maatregel 
is al van kracht tijdens Sint-Truiden - Union van vrijdagavond. 

Daarnaast is het voor amateurs nog steeds toegestaan te sporten, ook binnen.  Bron: VL, 3 
december 2021. 

Moederbedrijf Blokker vanwege corona nog niet naar de beurs 

Mirage Retail Group (MRG), het moederbedrijf van onder meer Blokker en Intertoys, stelt zijn 
plannen voor een beursgang voorlopig uit in verband met de aanhoudende corona-
onzekerheid. Het winkelconcern zegt dat door de pandemie sprake is van grillige 
marktomstandigheden in retailland, terwijl de organisatie juist gebaat zou zijn bij continuïteit 
en stabiliteit. 

‘We moeten nu elke dag om 17.00 uur dicht. Ik weet niet wat er nog meer aankomt’, legt 
topman Michiel Witteveen uit. Hij heeft nu liever dat al zijn mensen zich richten op het 
doorstaan van de coronacrisis en niet op de stap naar de aandelenmarkt. Ook zou het nu niet 
goed mogelijk zijn om beleggers te laten zien hoe de prestaties zijn. De coronamaatregelen 
drukken namelijk ook op de resultaten van het bedrijf. 

Eerder dit jaar noemde Witteveen de beursplannen nog noodzakelijk voor de toekomst van de 
onderneming. Maar hij gaf toen ook aan dat er nadelen aan kleefden. De druk om te presteren 
zou dan meteen groter worden. Wanneer MRG nu alsnog naar de beurs gaat, kan Witteveen 
niet zeggen. Het uitstel is voor 'onbepaalde tijd', al is de wens om ooit naar de beurs te gaan 
niet verdwenen.  

Ook de bestuurswissel binnen MRG zal nu pas later zijn beslag krijgen. MRG was al een eind 
op weg met de voorbereidingen. De beursgang had ergens volgend jaar moeten plaatsvinden. 
Witteveen zou daarbij de dagelijkse leiding uit handen geven. Per 1 februari zou hij voorzitter 
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van de raad van commissarissen worden, en huidig voorzitter Dirk-Jan Stoppelenburg zou 
zijn plaats als topman innemen. Ook die bestuurswissel zal nu pas later zijn beslag krijgen. 

‘Dat is in goed overleg besloten’, benadrukt Witteveen. De bestuurswissel was volgens hem 
puur ingegeven door de beursplannen, en nu die zijn uitgesteld kan hij nog even aanblijven. 
Bestuurders van bedrijven die naar de beurs gaan, dienen namelijk toezeggingen te doen dat 
ze nog een bepaalde tijd bij hun bedrijf blijven. Witteveen, die bijna 68 jaar is, zag zichzelf niet 
nog vier jaar topman zijn.  

MRG telt meerdere ketens, waaronder elektronicaketen BCC. Tot voor kort hoorde Big Bazar 
er ook bij, maar in oktober werd bekend dat er een nieuwe eigenaar was gevonden voor de 
budgetwinkelketen. In totaal is het concern momenteel goed voor 710 winkels en 8100 
werknemers. 

Volgens Witteveen is het de afgelopen tijd gelukt om het winkelconcern te vernieuwen en de 
weg naar winstgevendheid terug te vinden. Aan die strategie, waarbinnen ook 
webwinkelactiviteiten een belangrijke plaats innemen, zal komende tijd verder worden 
gewerkt. Bron: De Ondernemer, 4 december 2021.  

Door corona eenzaam of een handje nodig? In Wageningen zitten de 
hulptroepen klaar  

Ruim twintig maanden na de oprichting is vrijwilligersplatform Corona Hulp nog altijd actief 
in Wageningen. Coördinator Astrid Zeilstra hoopt dat hulpbehoevende inwoners van de stad 
ook deze winter de servicelijn van het loket gebruiken. 

‘De onzekerheid die wij allemaal aan het begin van de coronacrisis hebben ervaren, is 
misschien wat afgenomen’, vertelt Zeilstra. ‘Maar er zullen ook nu ongetwijfeld Wageningers 
zijn die tegen moeilijkheden aanlopen.’ 

De coördinator, tevens werkzaam voor het reguliere vrijwilligerscentrum van de stad, noemt 
eenzaamheid als voorbeeld. ‘De nieuwste maatregelen zorgen ervoor dat het aantal sociale 
contacten weer is teruggelopen. Ik hoop dat mensen die zich soms alleen voelen, dat ook aan 
ons laten weten. Er staan bij hier namelijk tientallen vrijwilligers klaar, die je met alle liefde 
eens in de week opbellen, om even gezellig te kletsen.’ 

Ruim vijfhonderd mensen hadden zich bij ons aangemeld, om vrijwillig iets voor hulpbehoe-
venden te kunnen betekenen, volgens Astrid Zeilstra. 

Na de uitbraak van corona werd het platform in razend tempo opgetuigd. ‘Ruim vijfhonderd 
mensen hadden zich bij ons aangemeld, om vrijwillig iets voor hulpbehoevenden te kunnen 
betekenen. Die mensen brachten wij snel met elkaar in contact. Het ging dan vaak om 
praktische zaken. Zoals boodschappen doen voor kwetsbare mensen, die liever de drukte van 
de supermarkt vermeden.’ 

Zeilstra benadrukt dat inwoners van Wageningen met alle vragen bij het vrijwilligersplatform 
terechtkunnen. ‘Wij kijken altijd of er vanuit onze pool iemand te vinden is die kan 
bijspringen.’  

De afgelopen maanden werden de meest uiteenlopende problemen verholpen. ‘We hebben 
mensen gehad die in isolatie zaten en daardoor de hond niet konden uitlaten. En afgelopen 
week belde nog een meneer die met corona in het ziekenhuis lag en vroeg of wij wat vers 
groente en fruit konden bezorgen, zodra hij weer naar huis mocht.’ Bron: DG, 4 december 
2021.  

Goed nieuws, coronaboosters werken, zo toont Brits onderzoek aan 

Ondertussen weten we dat de bescherming van het coronavaccin na verloop van tijd afneemt. 
En dus zijn er al in heel wat landen boostercampagnes gestart. Een boosterprik is bedoeld als 
oppepper om de bescherming op peil te houden. Britse onderzoekers komen nu met goed 
nieuws. Want niet alleen werpt een derde coronaprik inderdaad zijn vruchten af, ook veel 
verschillende vaccins kunnen als booster dienen.  
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In de studie namen de onderzoekers de veiligheid, de immuunreactie en de bijwerkingen van 
zeven coronaboosters onder de loep. 2.878 deelnemers van 30 jaar of ouder kregen de derde 
boosterprik tien tot twaalf weken nadat ze hun tweede dosis AstraZeneca of Pfizer-BioNTech 
hadden ontvangen. De zeven geteste coronaboosters waren: Oxford-AstraZeneca, Pfizer-
BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen en CureVac.  

De onderzoekers komen tot een heugelijke ontdekking. Want alle onderzochte coronaboosters 
blijken namelijk veilig én versterken de immuniteit bij mensen die al tweemaal met 
AstraZeneca zijn geprikt. ‘Onze gegevens tonen aan dat alle zeven vaccins veilig kunnen 
worden gebruikt als derde dosis,’ zegt onderzoeksleider Saul Faust. 

De bijwerkingen van de derde boosterprik zijn vrij mild. ‘Het gaat om aanvaardbare 
bijwerkingen, waaronder pijn op de injectieplaats, spierpijn en vermoeidheid,’ aldus Faust. 
Ook hoofdpijn werd door sommige deelnemers gemeld. Deze bijwerkingen komen het vaakst 
voor bij 30-69-jarigen. 912 van de 2.878 deelnemers hadden in totaal 1036 bijwerkingen, 
waarvan er slechts 24 ernstig waren. 

Daarnaast blijkt uit de bevindingen dat veel verschillende vaccins als booster kunnen dienen. 
Het maakt daarbij dus niet uit of je eerste twee dosissen van AstraZeneca of Pfizer waren en 
je een booster van bijvoorbeeld Moderna krijgt. Alle zeven vaccins verhoogden de niveaus van 
spike-eiwitantilichamen significant na twee dosissen AstraZeneca. Zes vaccins (alleen Valneva 
niet) deden dit ook na twee dosissen Pfizer-BioNTech. ‘Het is echt bemoedigend dat een breed 
scala aan vaccins, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende technologieën, geschikt 
zijn als booster,’ zegt Faust. ‘Dat geeft vertrouwen. Bovendien maakt dit het vormgeven van 
boosterprogramma’s makkelijker, waarbij tevens andere factoren zoals de toeleveringsketen 
en logistiek een rol spelen.’  

De onderzoekers keken in hun studie ook naar T-celreacties. T-cellen zijn een type witte 
bloedcellen die gespecialiseerd zijn in het herkennen van met virus geïnfecteerde cellen. T-
cellen zijn een essentieel onderdeel van het immuunsysteem en zijn een soort afweercellen die 
een infectie als het ware opruimen. De onderzoekers ontdekten dat mRNA-boostervaccins 
(zoals Pfizer- en Moderna) een duidelijke toename van zowel antilichamen als T-cellen 
bewerkstelligen. Vaccins die gebruik maken van een geïnactiveerd virus of recombinant spike-
eiwit zorgden voor een boost voor antilichaamreacties, maar hadden minder impact op T-
cellen.  

De vaccins van Pfizer en Moderna herbergen geen verzwakt of dood SARS-CoV-2, maar 
messenger RNA (mRNA). Dit is een molecuul dat de genetische instructies herbergt voor het 
maken van de kenmerkende spike-eiwitten, te vinden aan de buitenzijde van het virus. Na 
vaccinatie gaan onze cellen met deze instructies aan de slag en deze spike-eiwitten 
produceren, waarna ons lichaam er antistoffen tegen kan aanmaken. Het is een heel nieuwe 
aanpak, die zeker in het geval van COVID-19 zeer veelbelovend is, omdat mRNA-vaccins veel 
sneller geproduceerd kunnen worden dan de traditionele vaccins. Ook is het gemakkelijker 
om op te schalen en grote hoeveelheden van de vaccins te produceren. 

De bevindingen zijn bemoedigend. Want het betekent dat een derde boosterprik inderdaad 
bijdraagt aan een blijvend hoge bescherming tegen het coronavirus. Sinds 19 november 
worden in Nederland mensen van 80 jaar en ouder uitgenodigd om de extra prik te halen. Het 
doel is om zoveel mogelijk ouderen voor het einde van het jaar een booster aan te kunnen 
bieden. 

Een grote vraag is echter nog of de boosterprik ook tegen de nieuwe Omikron-variant 
beschermt. Viroloog Jonathan Ball is hoopvol gestemd. ‘Het feit dat de mRNA-boosters een 
duidelijke toename van zowel antilichamen als T-cellen bewerkstelligen, is geweldig nieuws, 
vooral nu onze aandacht uitgaat naar de opkomst van Omikron,’ zeg hij. ‘We weten nog niet 
of de verhoogde immuniteit ook beschermt tegen een ernstig ziekteverloop veroorzaakt deze 
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variant. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat onze vaccins de bescherming zullen 
blijven bieden die we nodig hebben.’ Bron: Scientias.nl, 3 december 2021.  

Bijles en weekendtrainingen met zelfgebakken muffins: extra geld voor 
scholen door corona 

Extra lesuren, meer docenten of zelfs tentamentrainingen in het weekend. Door de 
coronacrisis hebben middelbare scholen te maken met leerachterstanden bij leerlingen. 
Daarom hebben ze geld uit het Nationaal Programma Onderwijs gekregen. Deze eenmalige 
'NPO-gelden' van het Rijk moeten gebruikt worden om achterstanden, zowel cognitief als 
sociaal, in te halen. 

Scholen moesten zelf met een plan komen hoe ze het geld zouden besteden. Waar sommige 
middelbare scholen extra docenten inhuren voor onder andere bijlessen, gaat het Sancta 
Maria in Haarlem een stapje verder. Zij hebben een plan opgesteld om leerlingen naast 
bijlessen en sociale activiteiten, ook juist verdiepende stof aan te reiken of om leerlingen weer 
te 'leren leren'.  

‘De lockdown heeft wel impact gehad op de leerlingen’, zegt Claasje Quadekker, rector van het 
Sancta Maria. ‘Het is voor sommige leerlingen best wel even lastig geweest om weer in het 
ritme van leren te komen. Ze kunnen ervoor kiezen om daar les in te krijgen: leren leren dus.’ 

Het  programma is zo ontwikkeld dat de leerling zelf bepaalt welke extra stof die wil leren. 
Quadekker: ‘De leerling houdt eigen regie en vraagt zelf wat er nodig is. Daarmee hopen we 
dat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces.’ 

Goed voorbeeld daarin is de 17-jarige Nova Spruijt. Zij kent klasgenoten die bijlessen 
Nederlands, wiskunde en Engels volgen. Maar zelf gaat zij juist de verdieping in. ‘Ik volg 
Engelse CPE-lessen. Dat is Engels op hoog niveau waar ik ook examen in zal doen. Ook ben 
ik lid van de debatclub waarin we gezamenlijk ideeën sparren en meedoen aan debatten zowel 
nationaal als internationaal.’ 

Op het Haarlem College, een vmbo-school, zien ze dat de leerlingen door de coronaperiode wat 
drukker zijn en ‘langer de tijd nodig hebben om aan elkaar te wennen’, laat directeur Marc 
Teulings weten. ‘We zijn verschillende periodes gesloten geweest en dat werd toch een beetje 
vervelend. Met name het niet kunnen zien van elkaar. De leerlingen misten echt het sociaal 
contact.’ 

Toen de scholen helemaal dicht moesten, heeft het Haarlem College voor iedere leerling een 
laptop geregeld met geld van het Rijk, uit fondsen en eigen geld. Het geld uit het NPO-
programma gaat het meest naar het verkleinen van de klassen. 

‘Wij zijn een leerlinggerichte school met maatwerk. Ook voor corona probeerden wij de klassen 
zo klein mogelijk te houden met zo’n 20 leerlingen per klas. Het NPO-geld hebben we ingezet 
om de klassen te verkleinen naar 15 tot 16 leerlingen. Zo kunnen we gerichter onderwijs 
bieden voor de ontstaande achterstanden.’ 

Daarnaast biedt de school binnen het reguliere rooster per blok extra bijlessen per vak. 
Leerlingen hoeven niet in het weekend naar school. ‘We vinden het ook belangrijk dat de 
kinderen weekend kunnen vieren.’ 

Scholieren van het Schoter in Haarlem-Noord kunnen wel trainingen krijgen in het 
weekend.  ‘We bieden op zaterdag of zondag tentamentrainingen aan, daarvoor worden 
externe leraren ingehuurd’, zegt rector Arjan van Waveren. ’Leerlingen krijgen die dag voor 
een vak tentamentraining van 9.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn zo’n 200 leerlingen aanwezig. 
Daarnaast hebben we extra docenten aangenomen en krijgen docenten meer tijd voor extra 
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lessen.’ Ook hebben Schoter-leerlingen een hulpprogramma gekregen om thuis op de 
computer te kunnen leren en te oefenen. 

Los van het bijspijkeren van kennis en kunde kiezen scholen voor extra uitjes of excursies. 
‘Kinderen missen de sociale cohesie’, aldus Teulings van het Haarlem College. ‘Wij zouden met 
de school naar het Kerstcircus gaan, maar dat gaat nu niet meer door door corona.’ 

Dat sociale onderdeel zit ook in het programma van het Sancta Maria. Docent Pieter Rol: ‘We 
zijn woensdagmiddag een band gestart. Muziek verbindt. Daar komen niet alleen de 
bandleden naartoe, maar het trekt ook andere leerlingen aan om lekker te 'chillen'. Die sociale 
cohesie hebben ze echt gemist.’ 

Op het Sancta bieden ze ook in het weekend tentamentrainingen. Rector Claasje Quadekker 
had niet verwacht dat er zo'n tachtig tot honderd leerlingen gebruik van zouden maken: ‘Ik 
ging die ochtend thuis muffin maken voor de kinderen. Toen ik ermee op school kwam, was 
ik echt verbaast dat er zo'n grote groep hier rondliep. Dat is toch mooi meegenomen: krijgen 
ze extra les en ook nog eens een muffin.’ Bron: NH Nieuws, 4 december 2021. 

Nieuwe versie protocol kinderopvang en corona 

Er is een nieuwe versie van het protocol kinderopvang en corona beschikbaar. Met ingang van 
3 december 2021 zijn er twee belangrijke wijzigingen in het coronabeleid. Zo geldt voor 
kinderen van 4-12 jaar dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook 
bij milde verkoudheidsklachten.  

De wijzigingen in het protocol kinderopvang per 3 december 2021: 

Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 4-12 jaar, dat vrijdag 26 november 2021 door het 
kabinet is aangekondigd, is gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 jaar geldt dat zij met alle 
klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met 
een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen nog 
wel met verkoudheidsklachten naar de opvang. 

Met ingang van 3 december mag iedereen zich met (milde) klachten een zelftest afnemen of 
zich laten testen bij de GGD. Voorheen gold het advies om geen zelftest af te nemen bij 
klachten. Met een negatieve (zelftest)uitslag mag een kind weer naar de opvang en kan een 
personeelslid of gastouder weer aan het werk. Indien de klachten langer aanblijven, wordt ook 
de volgende dag een zelftest gedaan. Bij een positieve zelftestuitslag blijft het kind, 
personeelslid of de gastouder thuis en laat de uitslag bevestigen met een test bij de GGD. 
Bron: Kinderopvang totaal, 3 december 2021.  

Snelste corona-uitbraak ooit in Zuid-Afrika door Omikron-variant 

In Zuid-Afrika stijgt het aantal coronabesmettingen sneller dan ooit tevoren vanwege de 
Omikron-variant. De hoofdwetenschapper van het Zuid-Afrikaanse instituut voor 
overdraagbare ziekten, Michelle Groome, zegt dat vooral veel meer kinderen besmet zijn 
geraakt dan bij eerdere varianten. 

Het totale aantal besmettingen in Zuid-Afrika is nog altijd relatief laag. Gisteren werden er 
200 besmettingen per miljoen inwoners gemeld, in Nederland waren dat er gisteren 1345 per 
miljoen inwoners. Maar door de opkomst van de nieuwe variant stijgt het aantal besmettingen 
snel. 

In de provincie Gauteng, waar de Omikron-variant werd ontdekt, ligt het R-getal boven de 2. 
Dat betekent dat ieder besmet persoon gemiddeld meer dan twee mensen besmet met het 
virus.  



62 
 

De Zuid-Afrikaanse minister van Gezondheid Joe Phaahla zei dat hij hoopt dat de milde 
symptomen die nu te zien zijn bij de Omikron-variant aanhouden. Volgens de minister is 
vaccinatie de beste bescherming tegen Omikron. Hij roept alle Zuid-Afrikanen op om zich 
volledig te laten inenten.  

De vaccinatiegraad in Zuid-Afrika is laag: 37 procent van de volwassenen is volledig 
gevaccineerd. In Nederland is dat 85 procent.  

Hoe goed de bestaande coronavaccins helpen tegen de Omikron-variant, is nog 
onduidelijk. Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC is het 'heel waarschijnlijk dat 
antistoffen van een doorgemaakte besmetting of van vaccinatie minder goed werken' tegen de 
nieuwe variant, maar hoeveel minder is niet bekend.  

De signalen over Omikron zijn tegenstrijdig. Volgens Groome is er dan ook meer onderzoek 
nodig is naar de overdraagbaarheid en schadelijkheid van de Omikron-variant. 

Ondanks de snelle toename in het aantal positieve gevallen, staat de ziekenhuiszorg in Zuid-
Afrika volgens Phaahla nog niet onder druk. Hij hoopt dat het zo blijft en dat het dodental niet 
flink gaat toenemen in de komende periode. Strengere maatregelen zijn volgens de minister 
op dit moment niet nodig. Bron: RTL Nieuws, 3 december 2021. 

Tijdelijke werkloosheid door corona mogelijk voor ouders in week van 20 
december 
 
Belgische ouders die moeilijkheden ondervinden om hun kinderen op te vangen tijdens de 
week van 20 december - de extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs waartoe het 
Overlegcomité vrijdag besliste - zullen bij de RVA een aanvraag kunnen indienen voor tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht door corona. Dat heeft het kabinet van minister van Werk 
Pierre-Yves Dermagne (PS) zaterdag bevestigd. 
 
Het Overlegcomité besliste vrijdag dat de basisscholen een week voor de kerstvakantie al 
zullen sluiten, om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. 
 
Werknemers die een beroep doen op tijdelijke werkloosheid door corona, zullen een uitkering 
ontvangen die overeenkomt met 70 procent van het gemiddeld loon (begrensd op 2.840,84 
euro) en een supplement van 5,74 euro per dag. Bron: Nieuwsblad, 4 december 2021.  
 
Het broodje aap van die ‘verklikker’ in de supermarkt laat zien hoe vol 
mensen van corona zitten  
 
Ken je die van de coronaverklikker en de kordate supermarktbaas? De fabel die via het 
internet de wereld over gaat, mensen schokt en op het verkeerde been zet, zorgt ook in 
Enschede voor consternatie. „Ik heb de bedrijfsleidster tien keer mijn excuses aangeboden’, 
zegt de vrouw die erin tuinde. 
 
Het is in de taal van online: een hoax. Een perfect vermomde grap die zich razendsnel 
wereldwijd heeft verspreid, een modern broodje aap, even lekker als onsmakelijk. Bij deze 
specifieke hoax was succes verzekerd, legt universitair docent Peter Burger uit. 
 
Hij smult ervan en onderzoekt het verschijnsel, want deze bevat een geweldige draai én gaat 
over een thema dat de gemoederen verhit, corona en de regels. Bron: DG, 4 december 2021.  
 
Juf Ellis heeft corona 
 
Dikke tranen bij groep 8. Juf Ellis heeft corona, daar gaat hun Sinterklaasfeest. Of toch niet? 
De sporthal gaat open voor een prachtig surprisefeest op anderhalve meter afstand 
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Dikke tranen huilden de kinderen van groep 8 van de Sint Jan school in Waarland 
donderdagmiddag. 

Juf Ellis positief getest op corona, daar ging het Sinterklaasfeest van een dag later. Hun laatste 
Sinterklaas op school, met surprises waar ze zo lang aan hadden gewerkt. 

 

Keurig op anderhalve meter in de sporthal. Groep 8 van de Sint Jan school in Waarland kon 
toch Sinterklaas vieren. 

Gaat niet gebeuren, besloot een groep ouders en sloeg aan het bellen. Hoe konden ze het 
Sinterklaasfeest toch op een veilige manier organiseren? Met medewerking van Sportpodium 
en dorpshuis Waarland lukte het. 

Vrijdag om acht uur ’s morgens waren de ouders al in de gloednieuwe sporthal van Waarland. 
Gewapend met tape. Op de banken werden met tape zitplaatsen op anderhalve meter van 
elkaar afgeplakt, zodat de kinderen ver genoeg uit elkaar zouden zitten. 

De zogenoemde Smart Wall in de sporthal, een beelschermmuur waarmee spelletjes kunnen 
worden gedaan en waarop ook Youtubefilmpjes kunnen worden gekeken, werd geactiveerd om 
de kinderen te vermaken. 

Juf Maud kreeg van de klas waar ze normaal gesproken vrijdagmorgen les geeft toestemming 
om de Sinterklaasviering in goede banen te leiden. Via Teams lukte het om verbinding te 
maken met juf Ellis en de kinderen die thuis zaten. 

Een tablet zorgde ervoor dat de kinderen en juf in de zaal te horen en te zien waren. De 
surprises werden uitgezocht, de gedichten voorgelezen en cadeaus uitgepakt. En zo werd het 
voor groep 8 alsnog een Sinterklaasviering om nooit te vergeten. Bron: Noord-Hollands 
Dagblad, 3 december 2021.  
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Huisarts Marieke Nijhof heeft het aantal patiënten in haar praktijk in Enschede met een derde 
zien afnemen. © Emiel Muijderman  
 
Twentenaren mijden de huisarts bij andere klachten dan corona: ‘Dit 
pakt averechts uit’ 
 
Twentenaren stellen het raadplegen van de huisarts bij andere klachten dan corona uit. 
Twentse huisartsen merken dat sinds twee weken in hun praktijken en maken zich zorgen. 
„Dat kan schadelijk voor ze zijn’, zegt huisarts en voorzitter Marieke Nijhof van de 
Huisartsenkring Twente. 
 
Het uitstellen van de hulpvraag bij de huisarts is woensdagochtend besproken in het 
Regionale Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Besloten is online campagne te voeren om mensen 
op te roepen bij klachten wél contact met de huisarts op te nemen. „Het is belangrijk dat 
patiënten in ieder geval de assistente bellen en telefonisch overleggen of een doktersbezoek 
gewenst is. Assistenten zijn daarvoor opgeleid’, zegt ze. Bron: Tubantia, 2 december 2021. 
 
Corona velt zoveel medewerkers van Zorgstroom, dat het pijnlijk moet 
snijden in de zorg  
 
Zorgstroom moet pijnlijk snijden in de zorg in haar woonzorgcentra. Corona velt zoveel 
medewerkers dat de zorg tijdelijk niet op het gewenste peil kan blijven. 
 
De afgelopen weken heeft Zorgstroom te maken met forse aantallen besmettingen. ‘Zowel 
onder de medewerkers als onze bewoners’, zegt directielid Ruben Leijnse. ‘Het aantal besmette 
medewerkers en bewoners is niet eerder zo hoog geweest. Er zitten zoveel medewerkers thuis 
door positieve testuitslagen of vanwege quarantaineverplichtingen, dat we de bezetting op de 
woonzorglocaties niet meer op peil kunnen houden.’ 
 
Dat heeft ingrijpende gevolgen. ‘We kunnen mensen niet meer de dagelijkse douchebeurt 
geven. In plaats daarvan krijgen ze een eenvoudiger wasbeurt. Eén die ook niet altijd meer 
voor 11.00 uur ‘s ochtends zal gebeuren.’ 
 
Het verstrekken van eten, drinken en medicijnen gaat wel door, benadrukt Leijnse. Het besluit 
valt de directie zwaar. ‘Dit is het laatste wat je wilt. Maar de omstandigheden zijn er helaas 
naar. Ook onder die moeilijke omstandigheden moet je je verantwoordelijkheid nemen om de 
zorg zo goed mogelijk te blijven organiseren.’ Bron: PZC, 3 december 2021.   
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KunstExpo Flevoland 2022 wordt vanwege corona verplaatst naar de 
zomer 
De KunstExpo Flevoland 2022 wordt volgend jaar in de zomer gehouden en wel op 11 en 12 
juni in de Bantsiliek in Bant. 
 
De KunstExpo stond altijd tweejaarlijks op de kalender in januari, maar vanwege corona heeft 
de organisatie besloten om niet in januari maar in juni de Expo te organiseren. ‘Er zijn op dit 
moment teveel obstakels om er een veilig en gezellig evenement van te maken in januari, onze 
traditionele Expomaand. We hopen dat er in juni betere condities zijn’, aldus de organisatie. 
 
Op de Expo komen kunstenaars en bezoekers met elkaar in aanraking en gesprek door middel 
van hedendaagse kunst. Er wordt een verscheidenheid aan werk geëxposeerd zoals 
schilderijen, keramiek, glaskunst en andere creatieve vormen van zowel regionale 
kunstenaars als daar buiten. De Bantsiliek blijft ook op de zomerse datum het vertrouwde 
onderdak. Het biedt een bijzondere ambiance om van kunst te genieten. Bron: Flevopost, 3 
december 2021. 
 
Onze ervaringen met toezicht kinderopvang tijdens corona 
 
Net als zoveel sectoren heeft de kinderopvang en het toezicht hierop door de bestrijding van de 
coronapandemie te maken gehad met lockdowns en andere restricties. Om te kijken of deze 
bijzondere situatie extra inzichten oplevert voor de uitvoering van het toezicht, hebben we ons eigen 
onderzoek gedaan. Met als doel om te leren van de ervaringen en het toezicht voor de toekomst nog 
beter in te richten. 
 
Eén van de onderdelen van het onderzoek was hoe de toezichthouders op afstand inspecties 
konden uitvoeren op de kinderopvanglocaties. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te 
houden, werkten ook de toezichthouders zoveel mogelijk vanuit huis. Zij voerden inspecties 
daarom uit door middel van beeldbellen. De uitkomst van het onderzoek toont aan dat beeldbellen 
het inspecteren op locatie zeker niet vervangt. Toch kunnen toezichthouders het inzetten als 
ondersteuning  voor bijvoorbeeld gesprekken met houders van kinderopvanglocaties en bij 
nagesprekken met medewerkers. 
 
Tijdens de lockdowns, toen er geen reguliere opvang was en alleen noodopvang werd verzorgd door 
de kinderopvang, is er extra contact geweest tussen toezichthouders en houders om vinger aan de 
pols te houden. Deze investering in relatiebeheer leidde tot meer wederzijds begrip in een onzekere 
situatie. Een punt dat zeker voor de toekomst behouden blijft. Bron: GGD, 2 december 2021. 

Corona en klimaat leiden tot meer ankerproblemen 

Het verlies van ankers en ankerkettingen van zeeschepen vertoont een stijgende lijn. In 2020 
waren er in vergelijking met het jaar daarvoor 20% meer incidenten, blijkt uit cijfers van het 
internationale klassenbureau DNV. Bron: Schuttevaer, 1 december 2021.  

Brussel wil meer vaccinaties: ‘Enige manier om oorlog tegen corona te 
winnen’  

Europa wil een forse versnelling van de vaccinatieprogramma’s, inclusief boosterprik, zowel 
in de 27 lidstaten als de rest van de wereld. Dat, zegt Commissievoorzitter Ursula von der 
Leyen, is de enige manier om ‘de oorlog tegen het virus en zijn varianten’ te winnen. 

De laatste twee varianten van corona die de wereld en Europa nu al dik anderhalf jaar 
teisteren vormen ‘een ernstige dubbele uitdaging’, aldus Von der Leyen vanmiddag, maar 
Brussel is klaar om de strijd aan te gaan. Ze sprak van ‘een soort oorlog, met aan de ene kant 
het virus en zijn varianten, en aan de andere kant onze vaccinatieprogramma’s. Ik wil dat wij 
die oorlog winnen’.   
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Met als belangrijkste tegenzet dus de vaccinatieversnelling. ‘De deltavariant leidt tot meer 
besmettingen, meer ziekenhuisopnames en meer doden, vooral onder niet-gevaccineerden’, 
aldus Von der Leyen, zelf arts. ‘Over de Omikron-variant weten we nog niet alles. De 
Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt die als een hoog risico. Wat we zelf van de 
deltavariant weten is dat het gaat om een race tegen de klok. Volledige vaccinatie plus een 
boosterprik bieden de beste bescherming.’  

Brussel wil dat lidstaten meer doen om niet-gevaccineerden snel aan een prik te helpen. Nog 
steeds is in Europa – door alle leeftijdsgroepen heen - maar 65 procent ingeënt, en dat 
ondanks de inmiddels meer dan 1 miljard uitgedeelde doses. De aanvankelijke doelstelling, 
70 procent van de volwassen EU-bevolking inenten, is eerder deze zomer wel gehaald, maar 
die toen als veilig beoordeelde vaccinatiegraad was berekend op het eerste coronavirus, niet 
op de besmettelijker varianten die later opdoken.   

Inmiddels, aldus Von der Leyen, kampt de wereld al met 250 miljoen besmettingen en meer 
dan 5 miljoen doden. Ook volgens EU-Commissaris van Volksgezondheid Stella Kyriakides 
wacht Europa, mede door links en rechts te snel doorgevoerde versoepelingen, ‘een uitdagende 
winter’.  

Tot de maatregelen die de Commissie als nodig ziet behoort ook een desnoods dagelijkse, maar 
wel gecoördineerde herziening van inreisbeperkingen. Samen met klassieke middelen als het 
mondkapje, hygiëne, afstand en contactonderzoek hoopt Brussel op die manier zowel de delta- 
als Omikron-variant onder de duim te houden. Intussen werken de wetenschap en 
farmabedrijven op volle toeren om de nieuwste variant beter in kaart te krijgen en ook de rest 
van de wereld van voldoende vaccins te voorzien. Bron: AD, 1 december 2021.  

Corona in Groningen en Drenthe: 851 nieuwe besmettingen en 3 
sterfgevallen 

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 504 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe en 
347 in Groningen. Bovendien vielen 3 sterfgevallen te betreuren. Bron: Dag van het Noorden, 
3 december 2021.  

China, jihadisme, corona: Westen heeft nieuw groot verhaal nodig tegen 
internationale wanorde 

De opkomst van China, een heropleving van het jihadisme en de coronapandemie creëren een 
giftige cocktail. Tegenover de internationale wanorde die de machtspositie van het Westen 
bedreigt, is een nieuw bindend verhaal nodig, schrijft Afshin Ellian. 

De internationale wanorde groeit met de dag. Chaos werpt zijn donkere schaduw vooruit. De 
uit balans geraakte internationale betrekkingen vormen een bedreiging voor Europa. Al sinds 
het ontstaan van de mens tracht hij chaos te vermijden. Chaos werd en wordt als een ernstige 
bedreiging beschouwd voor het leven van de mens, voor zijn welzijn en voor zijn ontwikkeling. 

Orde bracht rust en voorspoed in de wereld. Alleen oorlogen (tirannieën) en ziekten konden 
de orde aan het wankelen brengen. Maar na een oorlog of het uitroeien van een ziekte werd 
de orde opnieuw opgericht, met nieuwe rechtvaardigingsgronden. De mens wil in een 
geordende wereld leven. En uiteindelijk hoopt iedereen in zijn eigen natuurlijke omgeving ook 
zonder vrees te leven. Staat, recht, moraal, wetenschap en religie staan dus in dienst van de 
orde scheppende krachten.  

Adjiedj Bakas bespreekt in zijn nieuwe boek Het Tijdperk van Chaos. De wereld en de 
Pandemie de mogelijke naderende chaos in verscheidene domeinen. Bakas zet ons aan het 
denken, omdat hij geen last heeft van conventies. Hij draagt de last van procedures en criteria 
niet. Hij denkt vrij en onbekommerd. De auteur benoemt en beschrijft de zaken zoals ze zijn, 
of zoals ze zouden kunnen zijn. Bron: Elsevier, 3 december 2021. 
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OM eist in hoger beroep tot vijf maanden cel tegen Haagse corona-
relschoppers  

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep taak- en gevangenisstraffen geëist tegen drie 
verdachten. Hen wordt onder meer openlijke geweldpleging verweten tijdens demonstraties 
tegen corona-maatregelen op 25 november 2020 en/of 21 juni 2021 in Den Haag. 

De aanklager in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), eiste vijf maanden gevangenisstraf, 
waarvan 1 maand voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Den Haag. Een leeftijdsgenoot 
uit Zoetermeer moet volgens de AG een taakstraf van 240 uur uitvoeren en acht weken de cel 
in. Tegen een 35-jarige Hagenaar eiste ze drie maanden gevangenisstraf, waarvan een maand 
voorwaardelijk. Alle straffen zijn conform het vonnis van de rechtbank in Den Haag. 

De langste gevangenisstraf eist de AG tegen een man die verdacht wordt van diverse 
gewelddadigheden. Zo heeft hij volgens het OM drie keer een karatetrap uitgedeeld aan een 
M.E.-er. Ook gooide hij stenen, blikken, flessen en (delen van) verkeersafzettingen naar leden 
van de Mobiele Eenheid. In zijn geval weegt het volgens de AG zwaar dat de man op drie 
momenten en drie plekken voor geweld kiest: ‘Hij had alle gelegenheid weg te gaan. Hij onttrekt 
zich aan een aanhouding en wisselt zelfs van kleding.’  

Een man uit Zoetermeer wordt ook verdacht van het uitdelen van een karatetrap naar de 
politie. Ook is hij in een groep op de M.E. afgestormd en vertoonde hij agressief gedrag. Naast 
zijn gedrag in Den Haag wordt hem verweten politieagenten te hebben filmen tijdens diverse 
(verkeers)controles. Deze filmpjes plaatste hij op social media met de tekst ‘1312 levenloze 
mensen’ waarvan algemeen bekend is dat deze staan voor de letters in het alfabet: ‘All Cops 
Are Bastards’.  

In deze zaak wordt een derde verdachte verweten een trap te hebben uitgedeeld richting een 
M.E.-er. Ook heeft hij de M.E, verhinderd om iemand aan te houden en maakte hij onderdeel 
uit van een groep, die de confrontatie met de M.E aanging en hen bekogelde met stenen en 
wegafzettingen. 

De AG en de rechtbank spreken van een veldslag. Voor de betreffende agenten was het zeer 
beangstigend. De AG meent dat de politie bovendien ernstig in hun werk werd gehinderd. 
‘Deze demonstratie in moeilijke coronatijden werd door hen gefaciliteerd. Het was hun taak 
om alle demonstranten een veilige terugkeer naar huis te garanderen en het centrum van de 
stad rustig te houden. In plaats van dit te waarderen, werden zij uit het niets aangevallen. 

Het gerechtshof in Den Haag doet op 17 december uitspraak in deze zaken. Bron: Openbaar 
Ministerie, 3 december 2021.  

Opvang asielzoekers in Duiven niet in gevaar door coronabesmetting  

Door corona loopt de opvang van 50 minderjarige vluchtelingen in Duiven anders dan gepland, 
maar die kan wel doorgaan. ‘De GGD heeft de vinger aan de pols’, laat een woordvoerder van 
het COA weten. 

Nadat de eerste vijftien jongeren vanuit Ter Apel in het voormalige Regina Pacis Klooster in 
Duiven arriveerden, bleek dat één van hen besmet was met corona. Deze persoon is daarom 
geïsoleerd van de groep, om verdere besmettingen te voorkomen. De overige veerrtien jongeren 
zijn eveneens samen in quarantaine gegaan. 

‘We hebben in het pand nu dusdanige voorzieningen getroffen dat we vandaag of morgen 15 
nieuwe bewoners kunnen ontvangen’, zegt de woordvoerder. ‘Zij blijven gescheiden van de 
eerste groep totdat de GGD iedereen corona-vrij heeft verklaard. Als dat het geval is, kunnen 
ook de laatste twintig jongeren naar Duiven komen.’ 

De nieuwe bewoners blijven gescheiden van de eerste groep totdat de GGD iedereen corona-
vrij heeft verklaard, volgens de woordvoerder GGD. 
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Daarmee is de vertraging beperkt. Eerder liet het COA weten dat de opvang tot nader order 
uitgesteld was, omdat het COA en de GGD eerst in overleg moesten over de situatie.  

Afgelopen weekend nam De Gelderlander een kijkje in het verbouwde Regina Pacis Klooster. 
Daar worden de jongeren, voornamelijk afkomstig uit Syrië en Eritrea, voor maximaal vijf 
maanden opgevangen. Daarna wordt het verbouwd tot een appartementencomplex. Bron: 
DG, 2 december 2021. 

Dochter Daphne Deckers loopt twee rollen mis door corona 

Het coronaleed bij de BN’ers is niet te overzien. Ditmaal wordt het gezin van Daphne Deckers 
getroffen. Volgens de schrijfster is haar dochter Emma al twee Ameriaanse acteurrollen 
misgelopen. 

Daphne Deckers en haar man Richard Krajicek kunnen hun kinderen dankzij hun 
miljoenenvermogen een onbezorgd leven bezorgen. Zo heeft dochter Emma (23) een peperdure 
acteeropleiding in Los Angeles gevolgd en hoopt zij nu door te breken als Hollywood-ster. Maar 
corona zit haar doorbraak als de nieuwe Julia Roberts in de weg. 

Emma is ‘verhuisd’ naar Los Angeles, maar mag niet meer terug. ‘Ik wacht nu op mijn green 
card, tot die tijd mag ik Amerika niet in. Ik zou hem eigenlijk al moeten hebben, maar ja, 
corona… Nu studeer ik dus in Amsterdam. Ik wil uiteindelijk een eigen productiemaatschappij 
opzetten en leer nu over het zakelijke aspect ervan’, zegt ze in Vrouw. 

Verstandig, zegt Daphne. Maar ze wijst er ook op hoe ernstig haar dochter getroffen wordt 
door de coronapandemie. ‘Ook zuur: Emma heeft al twee rollen gemist doordat ze hier zit.’ 

Waarom denkt Emma eigenlijk dat ze een kans maakt in Hollywood? Volgens Daphne kan ze 
nu heel goed Engels spreken. ‘Ze nam lessen bij een dialoogcoach waardoor ze nu niet van 
echt te onderscheiden Amerikaans spreekt. Belangrijk, want dan hoef je niet altijd de Poolse 
nanny te spelen.’ 

Als ze al een rol krijgt natuurlijk. Voor lange acteerklussen in Nederland haalt Emma in elk 
geval haar neus op: ‘Hopelijk kan ik hier wat kortere rollen doen, of een film, want me te lang 
vastleggen kan ik niet: die green card gaat er komen. Maar als er iets op mijn pad komt, graag!’ 

Emma wil eventueel wel even een Nederlandse film tussendoor doen. Kan haar moeder niet 
iemand bellen? Daphne: ‘Ik ken een hoop mensen, maar niet veel in de acteer- of 
theaterwereld. Het is echt niet zo dat ik mensen kan bellen van: ’Ik heb nog een dochter, heb 
je niet een rol voor haar?’ 

Het stoort Emma mateloos als dat gesuggereerd wordt. ‘Hier deed ik ooit auditie, kwam uit 
duizenden bij de laatste twee en hoorde: ’Is dat niet omdat je de dochter van bent?’ Ik was vier 
auditierondes door en had keihard mijn best gedaan!’ Bron: Media Courant, 2 december 2021. 

Mensen met allergieën hebben minder kans op corona 

Mensen met allergische aandoeningen, waaronder hooikoorts, astma of eczeem, hebben een 
verkleinde kans besmet te raken met het coronavirus. Dat ontdekten onderzoekers van de 
Queen Mary universiteit in Londen. De resultaten zijn gepubliceerd in het medisch-
wetenschappelijke tijdschrift Thorax. 

Voor het onderzoek werden tussen 1 mei 2020 en 5 februari 2021 in totaal 16.081 
volwassenen gemonitord. Daarbij werd onder meer gekeken naar leeftijd, lengte, gewicht, 
eetgewoonten, medicatie en vaccinatie. Ook werden demografische en sociaaleconomische 
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factoren meegewogen. Gedurende de onderzoeksperiode testte zo’n 3 procent, 446 
deelnemers, positief op het virus. 

Wat bleek: de deelnemers met zogeheten atopische aandoeningen, zoals eczeem of dermatitis, 
maar ook allergieën als hooikoorts of rhinitis, hadden 23 procent minder kans op een covid-
infectie. Astmapatiënten liepen zelfs 38 procent minder kans op besmetting. Tot grote 
verrassing van de onderzoekers hadden ook oudere mannelijke patiënten met onderliggende 
aandoeningen, geen verhoogde kans op een besmetting. Uit het onderzoek kwam ook naar 
voren dat Britten van Aziatische afkomst vaker besmet raakten. Ook de grootte van het 
huishouden weegt zwaar: voor elke 0,5 persoon extra per slaapkamer, gaat het risico op een 
besmetting met een factor 1,26 omhoog. 

Waarom allergieën voor een verminderde kans op besmetting lijken te zorgen, is niet 
duidelijk. Daarvoor is meer onderzoek nodig. De onderzoekers maakten nog een andere 
belangrijke aantekening bij hun resultaten: het onderzoek werd uitgevoerd voor de Delta- en 
Omikron-varianten hun intrede deden en dus is niet bekend wat het effect van allergieën op 
deze mutaties is. Bron: Joop, 3 december 2021. 

Op reis met eigen vervoer naar Spanje en de huidige corona-situatie  

Stel je wilt deze winter de corona-gekte ontvluchten in Nederland en België en voor korte of 
lange tijd naar Spanje gaan, waar moet je dan rekening mee houden, wat zijn de corona-regels 
in de landen waar je doorheen reist als je met eigen vervoer gaat en wat zijn de huidige regels 
in Spanje. We proberen een zo goed mogelijk overzicht te geven waar je als reiziger rekening 
mee moet houden. 

Dit artikel heeft hoofdzakelijk betrekking op de eigen vervoer reizigers, de Nederlanders en 
Belgen die met de eigen auto, camper of motor naar Spanje reizen dus. Voor reizigers die met 
het vliegtuig reizen gelden andere regels die we onderaan dit artikel in het kort nogmaals 
uitleggen. 

Om corona-veilig te kunnen reizen raden we de lezers aan alleen op reis te gaan als je 
gevaccineerd bent. Niet alleen is dat voor jezelf, je familie en/of vrienden en andere mensen 
veiliger, het maakt het reizen ook veel makkelijker nu op steeds meer plaatsen coronapassen 
worden gevraagd en niet-gevaccineerden minder flexibele regels hebbe 

Controleer voor aanvang van je reis naar Spanje altijd de officiële websites van Nederland 
(nederland wereldwijd) en België (info-coronavirus) wat betreft de corona-regels etc. Je kunt 
ook SpanjeVandaag goed in de gaten houden en kijken in onze speciale CoronaVirus-rubriek 
voor de actuele informatie en updates over Spanje. Verder heb je nog de handige Europese 
website ReOpen.eu en de Spaanse website TravelSafe. Beide websites zijn alleen in het Engels. 

Zorg er ook voor dat je alle documenten of digitaal of op papier bij je hebt. Daarbij hebben we 
het over de eventuele gezondheidsverklaringen die nodig zijn in België en Frankrijk (Spanje 
alleen voor vliegtuig reizigers) en natuurlijk de coronapas ofwel het Europees digitaal 
coronacertificaat, daarover hieronder meer. Neem daarnaast voldoende mondkapjes (als het 
even kan de FFP2 versie) mee en voldoende handgel om je handen te desinfecteren. Controleer 
ook je reisverzekering en de dekking in geval van ziekte die met corona te maken heeft. Probeer 
ook een Europese gezondheidskaart of Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) mee te 
nemen, dat vergemakkelijkt eventuele medische assistentie in Spanje en andere EU-landen. 

Als je vanuit Nederland reist moet je door België en eventueel Luxemburg rijden en dus moet 
je ook rekening houden met de daar geldende corona-regels die voor iedereen gelden. Het 
doorreizen van België is geen enkel probleem en wordt gezien als essentieel en is toegestaan. 
Als je langer dan 48 uur in België verblijft moet je een Passenger Location Form (PLF) invullen. 
Als je dus alleen door België rijdt zonder daar te verblijven is het invullen van het PLF-
formulier dus niet nodig.  
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België in en uit reizen met het Europees digitaal coronacertificaat is geen enkel probleem. In 
België geldt op veel plaatsen een mondkapjesplicht, dus ook als je bij een tankstation of 
bar/restaurant langs de weg naar binnen gaat.  

Luxemburg in en uit reizen met het Europees digitaal coronacertificaat is geen enkel 
probleem. In Luxemburg geldt op veel plaatsen een mondkapjesplicht, dus ook als je bij een 
tankstation of bar/restaurant langs de weg naar binnen gaat. 

Met het Europees digitaal coronacertificaat kun je Frankrijk zonder problemen in, door en uit 
reizen. Vanaf 15 december verandert er echter wel iets voor 65-plussers met een Europees 
digitaal coronacertificaat die volledig gevaccineerd zijn. Vanaf die datum zijn 65-plussers 
zonder derde boosterprik niet meer welkom in o.a. restaurants want zonder drie corona-
prikken vervalt de coronapas of het Europees digitaal coronacertificaat in veel gevallen. Ook 
65-plussers moeten om een restaurant binnen te mogen komen vanaf 15 december 
een coronatest die slechts 24 uur geldig is hebben. Dat geldt dus ook voor de wegrestaurants 
en eventueel restaurants in hotels. Vanaf 15 januari 2022 geldt dit ook voor alle volledig 
gevaccineerden vanaf 18 jaar. 

Om Frankrijk in en door te reizen heb je een erewoordverklaring (statement of honor, in het 
Engels) nodig die je ingevuld bij je moet hebben, op papier of digitaal. Daar kan om gevraagd 
worden bij eventuele politiecontroles maar in de praktijk vinden deze bijna nooit plaats 
(behalve als je van Spanje naar Frankrijk rijdt, bij de eerste tolpoort aan Franse kant). In 
Frankrijk geldt op veel plaatsen een mondkapjesplicht, dus ook als je bij een tankstation of 
bar/restaurant en hotel langs de weg naar binnen gaat. 

Met het Europees digitaal coronacertificaat kun je Spanje zonder problemen in, door en uit 
reizen. Eigen vervoer reizigers hebben GEEN ingevulde gezondheidsverklaring via de SpTH-
website nodig, dat geldt wel voor vliegtuigpassagiers en reizigers die met een boot in Spanje 
aankomen. 

In Spanje geldt in steeds meer autonome regio’s een coronapas-verplichting. In het Spaans 
wordt deze de ‘pasaporte-Covid’ genoemd maar dat is niets minder dan de internationale (!) 
QR-codedie in de smartphone apps in Nederland en België wordt aangemaakt. Daarover 
hieronder meer.  

De coronapas-verplichting geldt op het moment van schrijven in Catalonië (bars, restaurants, 
nachthoreca), Valencia regio (bars en restaurants met +50 gasten, nachthoreca etc.), Murcia 
regio(horeca met 100% capaciteit), Aragón (nachthoreca en 
festiviteiten), Navarra (restaurants met +60 gasten, nachthoreca), Baskenland (restaurants 
met +50 gasten en nachthoreca), Galicië (restaurants, bars vanaf 21 uur, 
nachthoreca), Balearen (bars, restaurants met +50 gasten, nachthoreca). 

Het mondkapje is in Spanje nog steeds verplicht op praktisch alle plaatsen zoals in alle 
binnenruimtes zoals bijvoorbeeld supermarkten, winkels, bars, restaurants, musea en in het 
openbaar vervoer, taxi, boot en vliegtuig. Dit geldt ook voor stations, perrons en luchthavens. 
In de openlucht is het dragen van een mondkapje verplicht als de 1,5 meter afstand niet 
gewaarborgd kan worden. Deze verplichtingen gelden voor alle personen vanaf 6 jaar. Voor 
personen met een medische indicatie of ademhalingsproblemen, handicap of 
gedragsproblemen gelden uitzonderingen. De politie kan boetes vanaf 300 euro geven als 
iemand weigert een mondkapje te dragen. 

In Spanje is en blijft de norm de anderhalve (1,5) meter afstand binnen en buiten. Op dit 
moment wordt nog niet gediscussieerd over een verandering in deze algemene en landelijke 
corona-maatregel. Kan in de buitenlucht de anderhalve meter gewaarborgd worden dan hoeft 
men geen mondkapje te dragen. Lukt dat echter niet dan moet altijd het mondkapje gedragen 
worden. In de horeca moeten tafels en stoelen minstens 1,5 meter uit elkaar staan. 
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Zowel in Nederland, België, Frankrijk en Spanje kun je het Europees digitaal coronacertificaat 
dat automatisch wordt aangemaakt in de CoronaCheck-app van Nederland of in de 
CovidSafeBE-app van België gebruiken. In deze smartphone app kun je door middel van een 
QR-code (dat zwart-witte rare blokje) laten zien of je getest, gevaccineerd of hersteld bent. In 
het geval van reizen naar Spanje moet je de internationale code aanmaken. Je kunt via de 
websites ook een papieren versie aanvragen, iets wat altijd makkelijk is om bij je te hebben 
mocht je geen internetverbinding hebben in het buitenland. 

In Spanje maakt men overal gebruik van het Europees digitaal coronacertificaat dat ook wel 
‘pasaporte covid’ wordt genoemd. De inwoners van Spanje hebben krijgen hun Europese QR-
code in de vorm van een PDF-document dat men daarna of opslaat op een smartphone of 
uitprint en in papieren versie gebruikt. Spanje heeft geen landelijk Covid-app zoals in 
Nederland en België. Mocht je in Spanje woonachtig zijn dan hebben we omschreven hoe je 
jouw ‘Certificado COVID Digital de la UE’ kunt opslaan en bewaren in de SpTH-app. 

Hetgeen hierboven omschreven geldt voor eigen vervoer reizigers, behalve de regels die gelden 
als je eenmaal in Spanje bent zoals de mondkapjesplicht, de anderhalve meter afstand en de 
coronapas-verplichting  die geldt in de hierboven omschreven autonome regio’s. 

Om Spanje binnen te komen met het vliegtuig heb je naast het Europees digitaal 
coronacertificaat ook het Spaanse gezondheidsverklaring nodig die is aan te maken via de 
Spaanse SpTH-website of speciale smartphone app (beiden alleen in het Spaans, Engels, 
Frans en Duits). De QR-code die je na het invullen ontvangt, wordt gecontroleerd bij 
aankomst. Deze QR code moet je niet verwarren met de QR-code van de CoronaCheck-app of 
CovidSafeBE-app.  

Het invullen van dit document kan een lastig proces zijn maar kun je al aan beginnen als je 
een vluchtnummer hebt. Pas 48 uur voor aankomst in Spanje kun je dit formulier digitaal 
ondertekenen waarna je een QR-code krijgt. Na aankomst bij de luchthaven in Spanje wordt 
gevraagd naar deze QR-code die je moet laten zien of moet scannen. Officieel worden papieren 
versies van deze QR-code niet geaccepteerd maar in de praktijk gebeurt dat echter wel. Mocht 
je tijdens het invulproces problemen hebben kun je met de SpTH-website contact opnemen 
(wij kunnen daar helaas niet bij helpen). Bron: Spanje Vandaag, 3 december 2021. 

Voorlopers van Omikron-variant waren waarschijnlijk al maanden 
aanwezig 

Voorlopers van de nieuwe Omikron-variant waren waarschijnlijk al maanden aanwezig, zegt 
Wolfgang Preiser, onderzoeker aan de Stellenbosch Universiteit in Kaapstad en onderzoeker 
bij het consortium dat de variant ontdekte. ’Voor zover we nu weten, evolueerde een vroege 
vorm van Omikron als apart virustype voordat Alpha en Delta opdoken.’ 

Dit type virus heeft zich vervolgens maanden lang geëvolueerd zonder opgemerkt te 
worden. ’De vraag is: waarom kon Omikron zo lang verborgen blijven en nu pas op stoom 
komen? Misten er nog een of twee mutaties waarmee het zo snel kon verspreiden?’ vraagt 
Preiser zich af. 

De Omikron-variant werd ontdekt in Zuid-Afrika en Botswana en heeft een groot aantal 
mutaties. De WHO heeft het tot zorgelijke variant bestempeld. Bron: AD, 5 december 2021.  
 
Tienduizend mensen ondertekenen aangifte Norbert Dikkeboom uit 
Harderwijk 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’.  
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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 aangiftewillemengel.nl 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: De Stentor, 28 november 
2021. 

 

Willem Engel: ‘Ik weet nu wat het is om een stalker te hebben. Want hij heeft honderden 
beledigende tweets over mij geplaatst.’ Inzet: Norbert Dikkeboom uit Harderwijk. © Caspar 
Huurdeman/Ruben Schipper  
 
Willem Engel opent tegenaanval op Harderwijkse initiator ‘grootste 
aangifte ooit in Nederland’ 
 
Willem Engel wil Norbert Dikkeboom uit Harderwijk lik op stuk geven. De voorman van 
actiegroep Viruswaarheid is van plan om aangifte te doen tegen de man die achter de massa-
aangifte jegens hém zit. Deze was halverwege de slotdag al meer dan 21.500 keer 
ondertekend.  
 
Van dat aantal is Willem Engel niet onder de indruk. ‘Ik lig er bepaald niet wakker van’, zegt 
de voorman van actiegroep Viruswaarheid. ‘Het komt omdat het door jullie zo gehypet is. Als 
ik zoiets doe bij Mark of Hugo; dan zit ik binnen een paar dagen op een miljoen. Met mensen 
die gefrustreerd zijn omdat het land niet goed geleid wordt. Maar ik geloof niet in 
groepsaangifte.’ Bron: De Stentor, 3 december 2021.    
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Demonstratie op Urk tegen corona-maatregelen met gele paraplu’s én 
Willem Engel  
 
Urk was vandaag (10 juli) het decor van een protestmars tegen de coronamaatregelen van de 
huidige regering. Honderden mensen liepen  mee in een lange stoet door het dorp, onder wie 
voorzitter Willem Engel van de stichting Viruswaarheid. 
 
De demonstratie, waarbij veel mensen een gele paraplu droegen met woorden als liefde, 
vrijheid, waarheid en vrede, begon rond twee uur in de oude haven. Daarna maakten de 
deelnemers een rondje door de oude dorpskern, trokken vervolgens aanpalende 
nieuwbouwwijken in om drie uur later terug te keren bij het startpunt.   
 

 
Protestmars op Urk. © Wilbert Bijzitter  

 
Protestmars op Urk. © Inge Blankvoort   

Een dag nadat het kabinet nieuwe, strengere coronamaatregelen aankondigde, besluiten de 
demonstranten naar Urk te komen, omdat ‘het Gallië van Nederland’ is als het om de strijd 
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tegen de coronaregels gaat, zegt Jeroen, marsleider van de dag. Demonstranten dragen borden 
bij zich met teksten als ‘Hugo Leugenaar', doelend op minister Hugo De Jonge van 
Volksgezondheid. Premier Mark Rutte wordt vergeleken met Pinokkio. ‘Urk, Urk, Urk, Rutte 
is een ...’. prijkt achterop een fietskar. 

De politie houdt op afstand de situatie in de gaten. Een groep van elf oud-militairen en -
veteranen loopt mee in de stoet, op persoonlijke titel, in uniform, om de protestmars in goede 
banen te leiden. Het is vooral zaak dat de demonstranten blijven lopen, zegt een van hen, een 
veteraan met blauwe baret. ‘Als ze blijven lopen is er niets aan de hand. Het gaat mis als ze 
worden tegengehouden.’   

Voor Wilma De Bruin en Annelies van Dijk uit Utrecht is het hun tiende protestmars in 
coronatijd. ‘We doen dit voor kinderen en kleinkinderen zodat zij in vrijheid kunnen leven.’  

De mars kan op sympathie rekenen in het vissersdorp. Veel mensen kijken toe vanuit hun 
huis, stoep, voor- of achtertuin.  Auto's en scooters rijden toeterend achter de massa aan. ‘Het 
is goed dat ze dit doen’, vindt een jonge vrouw die anoniem wil blijven als ‘stille strijder’. ‘Ik 
ben het roerend met ze eens.’ Er wordt gelachen, leuzen gescandeerd en samen gezongen: 
‘you never walk alone’. 

 
Urker jongeren liepen mee in de protestmars tegen het coronabeleid van de overheid. © Inge 
Blankvoort  

Een groepje jongeren mengt zich in de stoet met een spandoek waarmee ze aandacht vragen 
voor hun Corona Agenda 21. ‘Meelopen met zo veel mensen is hartstikke leuk’, zegt Jordy 
Post. ‘En het geeft ook wel een kick.’ 

Menige Urker wil op de foto met Willem Engel, het boegbeeld van de stichting Viruswaarheid 
die meeloopt in de mars. Hij schudt handen, maakt een praatje met sympathiserende 
automobilisten, slaat amicaal zijn arm om schouders van Urkers langs de weg. Hij voelt zich 
helemaal thuis op Urk, zegt hij. ’Urk geeft het voorbeeld wat je moet doen om je vrijheid terug 
te krijgen. Dit is een ode aan Urk.’ Bron: De Stentor, 10 juli 2021. 
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Is de aangifte van 22.000 mensen tegen Willem Engel kansrijk? Dit zegt 
de advocaat 

Bijna 22.000 mensen doen aangifte tegen Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid. 
Dansleraar Engel uit zware kritiek op het coronabeleid van het kabinet en sleepte de Staat 
eerder voor de rechter. Norbert Dikkeboom uit Harderwijk is de uitingen van Engel zat en wil 
dat hij vervolgd wordt. Hoe kansrijk is de aangifte? 

Volgens Dikkeboom maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische 
desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk. Hoe kansrijk is dit? We 
vroegen het aan advocaat gezondheidsrecht Luuk Arends van advocatenkantoor Dirkzwager 
in Nijmegen.  

Is deze aangifte behandelbaar voor een rechtbank? 

‘Dat lijkt mij op het eerste gezicht lastig. Om iemand strafrechtelijk veroordeeld te krijgen is 
allereerst noodzakelijk dat er een delict is gepleegd dat bewezen kan worden verklaard. Van 
een dergelijke gedraging lijkt in dit geval niet zonder meer sprake. Mij is bekend dat Engel 
eerder dit jaar wel strafrechtelijk vervolgd werd voor zijn aandeel tijdens een demonstratie 
tegen de coronaspoedwet. Maar het ventileren van meningen, ook al worden die verwerpelijk 
gevonden, leveren nog niet zomaar een strafrechtelijk delict op. Op zichzelf mag iemand zijn 
mening geven over vaccins en dergelijke, ook als die mening evident onjuist zou zijn. Dat is 
nog niet zonder meer oplichting. Dan leidt de dader iemand anders doelbewust om de tuin. 
Dat is hier niet het geval.’ Ik weet niet op basis van welke uitspraken Dikkeboom zijn aangifte 
precies baseert 

Zijn er voorbeelden van andere zaken die via petities de rechtszaal haalden? 

‘Een zaak haalt nooit via een petitie de rechtszaal. De officier van justitie bepaalt of een zaak 
voor de (straf)rechter wordt gebracht. Een direct belanghebbende kan wel een zogeheten 
artikel 12-klacht indienen als de officier van justitie besluit om in een bepaalde zaak geen 
strafrechtelijke vervolging in te stellen. De rechter kan dan soms besluiten dat een zaak alsnog 
strafrechtelijk vervolgd moet worden. Dat is bijvoorbeeld in de strafzaak tegen 
Wilders gebeurd.’ 

Vervolging, waar hangt dat vanaf? 

‘Van het oordeel van de officier van justitie. Ik acht die kans in dit geval niet zo heel groot, 
maar ik moet er wel bij zeggen dat ik niet weet op basis van welke concrete uitspraken 
Dikkeboom zijn aangifte precies baseert. Als Engel daadwerkelijk zou aanzetten tot rellen of 
geweld, zou dit wellicht wél succesvol strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.’ 

Zo'n 22.000 aangiftes, maakt het aantal ondertekenaars uit om de zaak voor de rechter te 
brengen? 

‘Nee, dat maakt niet uit. De officier van justitie maakt zijn afwegingen op basis van het 
strafrechtelijk onderzoek. Dat is niet afhankelijk van het aantal aangiftes.’ 

Is dit trial by media en zo ja, wat kan dat betekenen in een rechtszaal? 

‘Dit is in ieder geval een uiting van het podium dat internet biedt. Er is direct aandacht in alle 
media. In de rechtszaal heeft dit niet onmiddellijk gevolgen. Er zal hierdoor niet snel strenger 
of juist minder streng gestraft worden, verwacht ik. Als het al tot een zaak zou komen.’  

Verwacht u meer rechtszaken mocht de actie van Dikkeboom leiden tot een rechtszaak en wat 
betekent dat? 

‘Ik sluit het niet uit. Dit is een trend die al langer gaande is. Denk bijvoorbeeld aan de 
eerdergenoemde aangifte tegen Wilders. Dat is nu eenmaal het gevolg van social media, 
waardoor mensen sneller het gevoel hebben dat ze hun stem moeten laten horen of tot actie 
moeten overgaan.’ Bron: Omroep Gelderland, 4 december 2021. 
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Een 2G-samenleving is moeilijk te handhaven  
 
Een eventuele 2G-samenleving is moeilijk te handhaven. Dat zegt de Amsterdamse 
burgemeester Femke Halsema in het televisieprogramma Buitenhof. ’De handhaving is geen 
onuitputtelijke bron waar je uit kunt tappen. Ik zie bij mijn korps de uitputting.’ Halsema 
heeft zo'n 450 boa's en 2000 agenten op straat ter beschikking. Handhaving van 2G is 'heel 
lastig' aldus de burgemeester.  
 
Bij de invoering van 2G en ook de prikplicht, twee opties die beiden door de Tweede Kamer 
worden besproken, plaatst Halsema twee kanttekeningen. Het collectieve belang van 
volksgezondheid kan boven de individuele vrijheid gaan, maar dan moet er wel 
een 'fundamenteel debat' worden gevoerd over de proportionaliteit. Ook moet de effectiviteit 
van dergelijke maatregelen goed gewogen worden, aldus de burgemeester. 
 
Halsema adviseert de regering om een 'nationale denktank' op te zetten die nadenkt over hoe 
we de komende jaren met het virus omgaan, onder andere op het gebied van zorg, 
internationale handel en sociale verhoudingen. Halsema noemt Kim Putters, directeur van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau, en zorgbestuurder Marcel Levi als geschikte kandidaten 
voor zo'n denktank. Bron: AD, 5 december 2021. 
 
Mensen geboren in 1942 kunnen afspraak maken voor boosterprik 
 
Mensen geboren in 1942 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik. Een afspraak kan 
gemaakt worden via coronatest. Bron: AD, 5 december 2021. 
 
Topman Toyota: ‘De komst van kleinere voertuigen is onvermijdelijk’ 
 
In de toekomst wordt ruimte het grootste probleem op de weg. Dat zegt Andrea Carlucci, de 
Italiaanse topman van de Europese tak van autoconcern Toyota. Komt er dan toch een kleiner 
Toyota-model dan de nieuwe, compacte Aygo X? ‘We broeden op verschillende oplossingen, 
maar één ding is zeker: er gaat een hoop veranderen.’ 
 
Andrea Carlucci is bij autoconcern Toyota verantwoordelijk voor de producten die 
consumenten daadwerkelijk kunnen kopen. Op dit moment levert het Japanse merk in 
Europa een heel breed scala aan personen- en bedrijfswagens, van de nieuwe Aygo X tot de 
immense Land Cruiser. Maar achter de schermen zijn mensen zoals Carlucci druk bezig met 
de mobiliteit van de toekomst. 
 
Tijdens het traditionele Kenshiki-evenement, waarbij Toyota de plannen voor de komende 
jaren onthult, sprak onze autoredactie uitgebreid met Carlucci. Over de Toyota’s van de 
toekomst, maar ook over de relatief late introductie van batterij-elektrische modellen zoals de 
nieuwe bZ4X én de concurrentie, die met name vanuit Zuid-Korea en China in rap tempo 
heftiger wordt.  
 
Hoe ziet u de opkomende concurrentie van merken die enorme stappen zetten in korte tijd? 
‘Dat is interessant om te zien en houdt ons alert. Vooral de gebeurtenissen in China (waar 
automerken momenteel relatief hard groeien en hun vleugels alsmaar sneller uitspreiden naar 
Europa, red.) zorgen naar mijn idee voor een versnelling en meer focus, bijvoorbeeld op de 
ontwikkeling van elektrische mobiliteit.’ 

In hoeverre vreest u die tegenstanders? ‘Wij zijn een hele grote, wereldwijde speler die veel 
respect heeft voor onze concurrenten. Maar ik zie ook zeker dat wij dingen kunnen leren van 
hun aanpak. Zij helpen ons bijvoorbeeld om trends te herkennen.’ Als voorbeeld noemt 
Carlucci ‘software first’, de tactiek van automakers waarbij de snelheid en kwaliteit van de 
computertechnologie in een auto in korte tijd één van de belangrijkste onderdelen is geworden. 
‘Dat is duidelijk een ontwikkeling die wordt aangejaagd door bedrijven in China, dus op dat 
vlak moeten en willen wij op hoog niveau kunnen meespelen. Overigens vind ik dat Europa 
op dit moment nog veel belangrijker voor ons is.’ 
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De in Italië geboren Andrea Carlucci is één van de hoogste bazen van Toyota in Europa © 
Toyota  

 
Nieuwe Chinese concurrenten zoals de Nio ES8 (boven) en de Hongqi E-HS9 zagen aan de 
stoelpoten van reuzen zoals Toyota © Nio / Hongqi  

Hoe bedoelt u dat? ‘De opkomst van elektrische voertuigen gaat op ons continent nog veel 
harder dan in China. De laatste jaren is het aandeel van elektrische auto’s in de markt 
geëxplodeerd, en die trend is wat ons betreft een duidelijke voorbode voor de rest van de 
wereld. Daar spelen we dus op in met de komst van onze volledig elektrische bZ-modellen.’  

En toch is Toyota relatief laat met een volledig elektrische modellen. De eerste bZ4X komt pas 
volgend jaar. Hoe verklaart u die traagheid? ‘Die kritiek klinkt nu al een paar jaar, maar ik 
zie dat toch echt anders. Wij zijn al zo’n vijfentwintig jaar bezig met hybride techniek, waardoor 
Toyota inmiddels meer dan twintig miljoen geëlektrificeerde voertuigen op de weg heeft gezet! 
Dat is heel lange tijd de beste strategie geweest en heeft een enorme bijdrage geleverd aan de 
elektrificatie van het wagenpark en het verminderen van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is 
een heel bewuste strategie geweest.’ 



78 
 

 
De elektrische Toyota bZ4X komt pas volgend jaar op de markt in Nederland © Toyota  

Maar mede daardoor heeft Toyota ook wel het verwijt gekregen de opkomst van elektrische 
auto’s ‘bewust te vertragen’. U vindt dus niet dat uw concern te behoudend geweest is met 
het ontwikkelen van elektrische modellen? ‘Eerlijk gezegd vind ik van niet. Onze aanpak was 
niet behoudend of defensief, zoals sommigen zeggen. Ik noem het liever ‘realistisch’. Sommige 
merken zijn eerder met elektrische auto’s, zeker, maar volgens mij springt Toyota nu op het 
allerbeste moment in. Wij hebben de afgelopen 25 jaar heel veel geleerd over 
batterijtechnologie en kunnen daardoor nu de beste producten leveren. Kwaliteit, 
duurzaamheid en betrouwbaarheid staan bij ons als vanouds voorop, dat is voor Toyota 
belangrijker dan de eerste zijn.’ 

 
Vooralsnog stapt Toyota niet in piepkleine deelauto's, zoals de Rotterdamse Biro © Frank de 
Roo  

Wel vindt er achter de schermen bij Toyota ‘een kleine revolutie’ plaats op het gebied van 
digitalisatie en nieuwe technologie, legt Carlucci uit: ‘De komst van diverse bZ-modellen is 
daar een goed voorbeeld van: we draaien de kraan echt vol open de komende jaren. Daarnaast 
staan we meer dan ooit open voor het onderzoeken van nieuwe technologie en voor 
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samenwerkingen met andere bedrijven. Het is veelzeggend dat wij op het vlak van accu-
ontwikkeling samenwerken met BYD uit China; de kwaliteiten van onze twee bedrijven leveren 
een enorme slagkracht op, waardoor onze klanten betere auto’s krijgen.’  

Nog een aspect van de vernieuwingsdrang noemt Carlucci de komst van James Kaffner, een 
vooraanstaande wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in robottechnologie en software. 
Hij is inmiddels lid van de directie van de hele Toyota Motor Corporation en richt zich als 
‘Chief Digital Officer’ op de ontwikkeling van nieuwe technologie. Zijn werkveld gaat veel verder 
dan elektrische auto’s; in een speciaal ontwikkelingsgebied in Japan (wat Toyota de ‘Woven 
City’ noemt) is het merk druk bezig met zelfrijdende auto’s, robots ‘en slimme technologie om 
de hele maatschappij duurzamer te maken’. 

Toyota wil voor iedereen mobiliteit blijven bieden, zegt u. Tegelijkertijd worden auto’s steeds 
duurder. Hoe ziet u die toekomst? ‘Dat is inderdaad een spanningsveld waar we rekening mee 
moeten houden. Ik ben er trots op dat wij nog altijd betaalbare auto’s maken: we hebben met 
de nieuwe Aygo X een auto in ons assortiment waarmee consumenten voor een paar honderd 
euro per maand een nieuwe auto kunnen rijden. Bovendien heeft Toyota de afgelopen jaren 
heel bewust geëxperimenteerd met allerlei soorten van zogenoemde micromobiliteit.’ 

Hiermee doelt Carlucci op een hele range aan scootmobiel-achtige voertuigen, maar ook op 
piepkleine stadsautootjes zoals de avontuurlijke i-Road uit 2013 en de recentere C+Pod. Die 
laatste is een tweezits stadsautootje, een beetje vergelijkbaar met de Citroën Ami, met een 
topsnelheid van 60 kilometer per uur. Die C+Pod komt waarschijnlijk alleen in Japan op de 
markt. 

 
De elektrische Citroën Ami is een ander voorbeeld van een nieuw 'mobiliteitsconcept'. Ook 
deze oplossing komt voorlopig echter niet naar Nederland © Citroën  

U ziet dus geen kansen voor piepkleine stads-Toyota’s in Europa ‘Wat ik zeker weet, is dat 
ruimte één van de grootste problemen is in grote steden en dat ruimtegebrek de komende 
jaren alsmaar erger wordt. Het is een kwestie van tijd voordat Toyota daar een passende 
oplossing voor biedt, maar het is nu nog te vroeg om te zeggen wat dat antwoord zal zijn. Dat 
heeft alles te maken met de vraag van onze klanten. Private Lease is op dit moment voor veel 
Europese klanten een passende oplossing, maar het is voor ons lastig om nóg kleinere 
voertuigen levensvatbaar (of in andere woorden winstgevend) te krijgen. Ik vond de i-Road ook 
geweldig, maar het is lastig om zo’n voertuig betaalbaar aan te kunnen bieden.’ 

En deelauto’s dan, ziet Toyota daar een toekomst? ‘Dat is nog zo’n aanbod waarmee je als 
automaker heel slecht geld kunt verdienen, dus is het nog steeds de vraag of dat de juiste 
aanpak is. Voorlopig zie ik daar hooguit kansen als we de juiste samenwerkingen opzetten, 
maar het wordt hooguit een deel van de oplossing. Verder is het onvermijdelijk dat Toyota ook 
in Europa kleinere voertuigen gaat aanbieden die qua prijs en formaat ónder de Aygo X vallen, 
maar we zullen een andere aanpak moeten vinden om die op een goede manier op de markt 
te zetten. Er gaat hoe dan ook nog een hoop veranderen!’ Bron: AD, 5 december 2021. 
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Nieuwe eigenaars De Vlierhof openen café ondanks corona 

De nieuwe eigenaars van café De Vlierhof op het Trudoplein in Strijp, Angelique van Gisbergen 
en Marc Mennes, hebben hun nieuwe zaak na twee maanden verbouwen in het laatste 
weekend van november geopend. Dit ondanks corona en beperkende maatregelen van de 
overheid.  

Het coronavirus speelt het horecaduo al langer parten, want aanvankelijk zouden ze de zaak 
vorig jaar al overnemen. Door de tweede lockdown in december vorig jaar werd de overname 
toen uitgesteld en over de zomer heen getild. Niet wetend dat de overheid een dag voor de 
opening weer nieuwe maatregelen zou aankondigen.  

 

Angelique Van Gisbergen en Marc Mennes in de grondig verbouwde cafézaal van De Vlierhof 
in Strijp. © Kees Martens / DCI Media 

‘Dan sta je wel even te kijken’, zegt Angelique Van Gisbergen die de dagelijkse leiding in De 
Vlierhof heeft. ‘Want op vrijdagmiddag wisten we nog niet eens of we de volgende dag wel open 
konden gaan.’  

Maar ondanks het feit dat de start niet ideaal is, zet team Vlierhof er met vol elan en plannen 
de schouders onder. Al is dat noodgedwongen voorlopig alleen met een borrelkaart, wat kleine 
gerechtjes en vanaf komende week ook een lunchkaart.  

‘Daarnaast bieden we vanaf komend weekend op zaterdagen vanaf 12.30 uur een 
borrelarrangement aan en op zondagen vanaf 10.30 uur een ontbijt’, vervolgt de caféhoudster. 
‘We hebben sowieso plannen genoeg, want ook de zaal is grondig verbouwd en klaar voor de 
toekomst. Die willen we overigens niet alleen gebruiken voor feesten en partijen, maar er ook 
bingo's en andere themabijeenkomsten gaan organiseren. Zodat De Vlierhof weer echt de 
huiskamer van Strijp wordt, al moeten we daar nog even geduld mee hebben. Maar we hebben 
er zin in en willen knallen zoveel het kan.’ 

Café De Vlierhof op Strijpsestraat 182 is voorlopig, zolang er coronamaatregelen gelden, open 
van donderdag tot en met maandag. Op zondagen van 10.30 uur tot 17.00 uur, op de andere 
dagen van 12.00 tot 17.00 uur. Bron: ED, 5 december 2021.   
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Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is weer iets toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is, na twee dagen met een lichte 
daling, weer iets toegenomen. In totaal liggen er vandaag 2692 mensen met Covid-19, de 
ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in het ziekenhuis, tegenover 2670 zaterdag. 

Ook het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg iets, van 597 op zaterdag naar 
598 vandaag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS).  

In totaal werden er 33 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Verder zijn er 416 ic-
bedden bezet door patiënten die iets anders hebben dan Covid-19. 

Nu liggen er liggen er nu 2094 coronapatiënten op verpleegafdelingen, 21 meer dan zaterdag. 
Op de verpleegafdelingen waren in totaal 225 nieuwe opnames vanwege Covid-19. Bron: AD, 
5 december 2021.  

RIVM heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 23.153 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld 

Het RIVM heeft tussen zaterdagochtend en vanochtend 23.153 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld, waarmee de nieuwe dagcijfers weer een stuk boven het 
weekgemiddelde liggen. Gemiddeld werden er per dag 21.807 besmettingen geconstateerd in 
de laatste zeven dagen. 

Het is de 19e keer in 20 dagen tijd dat er meer dan 20.000 bevestigde besmettingen zijn. De 
enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, kwam dat door een storing. Op zaterdag 
werden er (bijgesteld) 22.692 positieve tests geregistreerd. Bron: AD, 5 december 2021. 

Europese gezondheidsdienst telt vandaag 182 bevestigde besmettingen 
met de Omikron-variant  

De Europese gezondheidsdienst ECDC telt vandaag 182 bevestigde besmettingen met de 
Omikron-variant van het coronavirus. Dat zijn er zestien meer dan zaterdag. Het gaat alleen 
om de besmettingen in de Europese Unie en de zogeheten Europese Economische Ruimte. 

Portugal heeft met 34 bevestigde testen de meeste Omikron-besmettingen in het Europese 
gebied, gevolgd door Noorwegen (19), Nederland (18), Denemarken (18) en Frankrijk 
(16). Bron: AD, 5 december 2021.  

GGD zegt dagelijks gemiddeld 150 afspraken voor boosterprik na een 
leeftijdcheck 

De GGD zegt sinds het begin van de boostercampagne dagelijks gemiddeld 150 afspraken voor 
een oppepprik af, na een leeftijdcheck. Dat laat een woordvoerster van de GGD GHOR 
Nederland, de brancheorganisatie van de gezondheidsdiensten, weten. Het gaat dan 
om personen die niet in de juiste doelgroepcategorie vallen. Zij worden gebeld of krijgen een 
sms en hun afspraak wordt gecanceld. De vaccinatielocaties zelf gaan nog eens strenger op 
voordringers controleren. Bron: AD, 5 december 2021.  

In Denemarken is het aantal bevestigde besmettingen met 
Omikron opgelopen tot 183  

In Denemarken is het aantal bevestigde besmettingen met de Omikron-variant van het 
coronavirus opgelopen tot 183, melden Deense gezondheidsautoriteiten zondag, die dit een 
'zorgwekkende ontwikkeling' noemen.  
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De Europese gezondheidsdienst ECDC meldde eerder op zondag 182 bevestigde besmettingen 
met de Omikron-variant, waarvan achttien in Denemarken. Het ECDC meldt alleen de 
besmettingen in de Europese Unie en de zogeheten Europese Economische Ruimte. 

Omikron wordt in steeds meer landen vastgesteld en er blijven nieuwe gevallen opduiken in 
andere delen van Europa. Het Verenigd Koninkrijk heeft zondag melding gemaakt van 
minstens 246 infecties met Omikron, die zodanig is gemuteerd dat er wordt gevreesd dat 
de variant extra besmettelijk is. Dat is een toename van 86 ten opzichte van een dag eerder. 
Bron: AD, 5 december 2021.  

Nep nieuws en gangen vol lijkzakken 

Roemenië gaat gebukt onder corona. Een corona-uitbraak, aangewakkerd door nepnieuws. 
Dat is waarmee ze te maken hebben in Roemenië. Door desinformatie over vaccins is de 
vaccinatiegraad voor 18 plussers maar zesenveertig procent. Er vallen daardoor veel doden. 
En dat merken mortuaria, waar de lichamen zelfs op de gangen liggen. Bron: RTL Nieuws, 5 
december 2021. 

Zonder vaccinatie geen werk in Italië 

Zij liet zich niet vaccineren en zit zonder salaris thuis. Hij liet zich wel vaccineren en kan 
weer aan de slag. In Italië is het verplicht om een coronapas te hebben wanneer je naar je 
werk gaat. Verpleegkundige Luisa weigerde. ‘Daardoor ben ik geschorst bij mijn werk.’ Bron: 
RTL Nieuws, 18 november 2021.  

Ongevaccineerden over coronapas en code zwart: 'Ik word alleen maar 
stelliger'  

Luit, Jonas, Marjon en Tahlia willen geen van allen met hun echte naam in dit artikel. Hun 
volledige naam is wel bij de redactie bekend. 

‘Ik ben inmiddels gevaccineerd, ik moest wel door de coronapas.’ Een van de vier 
ongevaccineerden die wij deze zomer spraken is toch gevaccineerd. Luit, Jonas, Marjon en 
Tahlia legden ons in augustus uit waarom ze niet gevaccineerd wilden worden tegen corona. 

Sindsdien is er veel gebeurd: het coronatoegangsbewijs werd ingevoerd voor de horeca, en 
later uitgebreid naar andere plekken zoals musea en zwembaden. Inmiddels wordt over 2G 
gesproken, waarbij ongevaccineerden ook niet meer kunnen testen om ergens binnen te 
komen. Verder liggen de besmettingscijfers een stuk hoger dan in de zomer. De zorg wordt 
overspoeld en in ziekenhuizen dreigt zelfs code zwart. Relatief veel coronapatiënten daar zijn 
niet volledig gevaccineerd. Beïnvloedt dat de vier ongevaccineerden die wij spraken? 

Marjon (50, neerlandica) vertelde in augustus over haar redenen om zich niet tegen corona te 
laten vaccineren: ‘Ik ben verbaasd dat corona als een a-ziekte wordt gezien, ik zie het zelf meer 
als bijvoorbeeld de Mexicaanse griep. Daarnaast gebruik ik medicijnen tegen reuma, ik vind 
het te gewaagd om die spuiten te combineren met dit gloednieuwe vaccin.’ 

Hoe is het nu? 

‘Door de coronapas lever ik in op gezondheid. Voor mij als reumapatiënt is sporten ontzettend 
belangrijk om pijnvrij te blijven en dat kan nu niet. Ik kan onmogelijk steeds testen om even 
te gaan sporten. De sjeu is van het leven af.’ 

Maar het coronatoegangsbewijs is volgens het kabinet nodig om corona te bestrijden. Hoe ziet 
u dat? 

‘Ik voel me onder druk gezet om me te laten vaccineren, door de regering en de maatschappij. 
Dat het kabinet zelfs naar 2G wil, vind ik afgrijselijk. Dan komt iedereen die besmet kan zijn 
- maar niet getest is - alsnog samen, dus het is schijnveiligheid. En ik ga nog meer inleveren: 
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winkels, boekhandels, beurzen, de kapper en de schoonheidsspecialiste. Ik schrik er ook van 
dat het mensen niet uitmaakt dat anderen worden buitengesloten. Sinds de zomer zijn het 
onbegrip en de polarisatie verergerd.’  

De zorg staat zwaar onder druk en vaccinatie verkleint de kans op ziekenhuisopname. Is dat 
geen reden om je te laten vaccineren? 

‘Nee, van mijn besluit om geen vaccinatie te nemen tegen corona ben ik alleen maar meer 
overtuigd. Het is niet veilig met mijn medicatie. Dat de werkzaamheid van een vaccin afneemt 
en er booster op booster gaat komen, hebben me in mijn beslissing gesterkt. Het kan zijn dat 
mijn leven nooit meer compleet wordt, tijdelijk of langer, vanwege niet vaccineren. Maar ik 
durf mijn gezondheid echt niet op het spel te zetten. En wat betreft mijn tienerzoon: ik blijf 
het voor kinderen onnodig vinden, de langetermijnrisico's wegen niet op tegen de 
kortetermijnwinst.’  

Is er een moment dat u zich wel zult laten vaccineren? 

‘In Oostenrijk en Duitsland wordt vaccineren tegen corona verplicht, hoorde ik. Als het in 
Nederland moet, wil ik nog steeds niet. Als ik niet meer mag gaan werken, dan werk ik niet 
meer, ondanks het verlies aan inkomen. Het raarste van alles vind ik dat een beleid dat zou 
gaan om gezondheid, ontzettend ongezond blijkt te zijn: niet sporten, dansen, zingen, lachen, 
mentale klappen, vijandelijkheid en ruzie, coronakilo's. We worden met zijn allen met de dag 
ongezonder.’ 

Ook Luit (45, consultant) vertelde in augustus over zijn redenen om zich niet tegen corona te 
laten vaccineren: ’Ik heb er vertrouwen in dat coronavaccins veilig zijn, maar de kans is heel 
klein dat corona voor mij gevaarlijk is. Ik denk dat het vaccineren van kwetsbaren de uitweg 
is.’ 

Hoe is het nu? 

‘Inmiddels heb ik corona gehad. Daar schrok ik niet van, ik wist dat het een keer ging komen. 
Alles bij elkaar voelde ik me een dag of tien ziek en dat was niet fijn, maar ik had zoiets 
verwacht.’ 

Maar als u gevaccineerd was, was u misschien niet ziek geworden? 

‘Nee, misschien niet, maar ik vond het niet erg, Mijn vrouw baalde wel, want we moesten 
daardoor een vakantie afzeggen. Zij vond het ook vervelend om op het schoolplein te moeten 
vertellen dat ik niet gevaccineerd was, want daar vroegen mensen naar toen ze hoorden dat 
ik corona had. Dat vind ik rot: dat je als ongevaccineerde door de communicatie van de 
overheid gezien wordt als onverantwoordelijk. Terwijl inmiddels toch wel duidelijk is dat je 
ook gevaccineerd nog anderen kunt besmetten.’ 

Het coronatoegangsbewijs motiveert u niet om een prik te nemen? 

‘Eerlijk gezegd werd ik van die pas alleen maar stelliger, zo van: ik laat me echt niet dwingen 
om me te laten inenten. Doordat ik corona gehad heb, heb ik nu wel een QR. Als ik die gebruik, 
zeg ik er altijd bij 'onder protest'. Ik ga geen stennis schoppen, want zo'n horecaondernemer 
kan er ook niks aan doen. Als ik echt consequent was, zou ik die QR natuurlijk helemaal niet 
moeten gebruiken.’  

De zorg staat erg onder druk, denkt u dat een hogere vaccinatiegraad helpt? 

‘Ik ben heel blij dat er coronavaccins zijn, dat is fantastisch voor oudere en kwetsbare mensen. 
Ik denk dat het nodig is dat zij een vaccinatie nemen, zij liggen in de ziekenhuizen, maar dan 
nog zal het niet alles oplossen. Minister De Jonge durft niet toe te geven dat de coronapas 
averechts werkt en dat vaccineren niet de ultieme uitweg blijkt. Het is ook jammer, dat hadden 
we natuurlijk allemaal wel gehoopt.’  
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Jonas (62, manager) vertelde in augustus eveneens over zijn beweegredenen om geen 
vaccinatie te nemen: ‘Ik neem zelden preventieve medicatie. In het verleden heb ik slechte 
ervaringen gehad met medicijnen, daarom wil ik zo min mogelijk polonaise aan mijn lichaam.’ 

Hoe is het nu? 

‘Sinds de coronapas is ingevoerd, zie ik bijna niemand. Je wordt niet vrolijker van zo'n 
geïsoleerd leven. Ik hoor anderen over hun geplande wintersport praten, maar ik kan niet 
eens naar de sportschool omdat telkens testen niet te doen is. Ik heb één keer getest voor 
toegang tot een zakelijk evenement en dan zit je vervolgens in een volle zaal tussen allemaal 
mensen die niet getest zijn. Eng, want al zijn ze gevaccineerd, ze kunnen me nog steeds 
besmetten. Ik vind dat heel spannend: ik ben 62, je loopt toch risico.’ 

Maar dat risico kunt u toch verminderen door zich te laten vaccineren? 

‘Ik wil me nog steeds niet laten vaccineren. Ik ben gewoon niet van de medicatie, als ik in heel 
mijn leven twee paracetamol heb geslikt is het veel. Ik doe wel voorzichtig. Het frame dat alle 
ongevaccineerden zich niet aan de regels houden klopt niet. Ik ken alleen maar 
ongevaccineerden die erg voorzichtig zijn. Ik draag mondkapjes, houd afstand en wandel veel. 
Het gaat volgens mij veel meer om gedrag. Door die coronapas gingen de remmen alleen maar 
meer los, dat jaagde De Jonge zelf aan met z'n ‘dansen met Janssen’. De coronapas heeft het 
niet veiliger gemaakt, integendeel.’  

Bent u open over het feit dat u niet gevaccineerd bent tegen corona? 

‘Nee, want 'de ongevaccineerden' worden als grote boeman neergezet. Demissionair minister 
De Jonge draagt daaraan bij met zijn ‘pandemie van ongevaccineerden’. Hij polariseert. Ik geef 
leiding aan een team en op kantoor zorg ik dat er veel gelucht wordt en er niet te veel mensen 
zijn. Sinds de laatste persconferentie laat ik iedereen weer thuiswerken. Daarvoor deed ik voor 
meetings een zelftest, als we met een groter gezelschap bij elkaar moeten komen vroegen we 
iedereen dat te doen. Ondertussen weet niemand op mijn werk dat ik niet gevaccineerd ben. 
Ik voel me bijna een soort crimineel daar.’ 

Wat is volgens u dan een oplossing? 

‘Dat vaccinatie alleen niet de uitweg is, is wel gebleken: de ziekenhuizen liggen vol. Ook de 
coronapas heeft dat niet voorkomen. Nu wordt er weer gesproken over 2G, dat je geen test 
meer kunt doen om ergens in te komen. Het maakt me moedeloos dat alles zo gericht is op 
vaccineren. Ik denk dat 1G - iedereen testen - de beste weg is.’ 

Tahlia (38, leerkracht) vertelde in augustus als laatste over haar redenen om zich niet tegen 
corona te laten vaccineren: ‘Een paar maanden geleden raakte ik besmet en als ik het nog 
eens zou krijgen, vind ik dat niet dramatisch. Dat ik geen haast heb om me te laten inenten 
komt ook doordat de vaccins zo snel ontwikkeld zijn. Ik voel me er prettiger bij om te wachten 
met een prik.’  

Hoe is het nu? 

‘Inmiddels ben ik twee keer gevaccineerd, met tegenzin, maar ik moest wel. Voor mijn werk 
kwam ik regelmatig op trainingslocaties in de horeca, dan had ik een QR nodig. Dagelijks 
testen was niet werkbaar. Eén keer moest ik tijdens een training lunchen met collega's en 
werd ik in een hok apart gezet omdat ik geen groen vinkje had. Mijn collega's reageerden heel 
lief en kwamen me eten brengen, maar het was natuurlijk heel vervelend, alsof je 
buitengesloten wordt van de 'normale' mensen.’ 

Hoe voelde het om toch die vaccinatie te krijgen? 

‘De eerste prik was best oké. Deels werd mijn besluit ook ingegeven door wat mensen om me 
heen zeggen. Het beïnvloedde me toch om te horen dat een hogere vaccinatiegraad echt helpt 
het virus beheersbaar te maken en de zorg minder te belasten. Ik had en heb het gevoel dat 
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mijn vaccinatie weinig toevoegt, maar ik steek ook mijn hand niet in het vuur voor mijn eigen 
gelijk. En ik kom best vaak bij ouderen over de vloer, ik wil het toch niet op mijn geweten 
hebben om iemand te besmetten als ik dat had kunnen voorkomen.’  

Ik dacht dat ik maar één prik hoefde omdat ik al corona heb gehad, maar omdat ik daar geen 
bewijs van had - ik had destijds alleen een zelftest gedaan - moest ik er toch twee. Dat vond 
ik echt heel erg. Alles in mij schreeuwde: ze spuiten nu een vaccin in je dat je écht niet nodig 
hebt. Die tweede nam ik alleen maar voor die QR, met volksgezondheid had het niets te 
maken.’  

‘Meer vaccinaties tegen corona ga ik niet nemen. Ik heb al een keer iets in mijn lijf laten 
spuiten wat ik niet wilde noch nodig heb. Bovendien ben ik erg ziek geworden van die tweede 
prik, ik had dagenlang knallende koppijn, had spierpijn en was doodmoe. Nee, die tweede prik 
voelde echt verkeerd en bijspuiten ga ik dan ook niet doen. Hoewel ik wel elke keer als zo'n 
vaccinatie wordt aangeboden weer een nieuwe afweging voor mezelf zal maken. Hopelijk mag 
dat en wordt het niet verplicht.’ Bron: NOS, 3 december 2021.  

Corona in Groningen en Drenthe: 813 nieuwe besmettingen en 2 
sterfgevallen  

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 435 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe en 
378 in Groningen. Bovendien vielen 2 sterfgevallen te betreuren. 

In Drenthe gaat het om 87 besmettingen minder dan een dag eerder en 51 minder dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. Zowel in de gemeente Coevorden als Borger-Odoorn 
overleed een inwoner aan corona. 

In Groningen gaat het om 195 besmettingen minder dan een dag eerder en 84 minder dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. 

Landelijk kwamen er 23.153 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 1437 meer dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. Bron: Dagblad van het Noorden, 5 december 2021. 

 

 © AFP 
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De politie heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen 
coronamaatregelen in Brussel 

De politie heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen coronamaatregelen 
in Brussel. In de Belgische hoofdstad waren naar schatting 8000 demonstranten op de been. 
Volgens Belgische media zoals Het Laatste Nieuws verliep de mars, die inmiddels zijn 
eindpunt heeft bereikt, behoorlijk chaotisch en is sprake van een grimmige sfeer. 

Groepjes betogers richtten zich aan het einde van de protesttocht tegen aanwezige agenten 
en bestookten hen met vuurwerk en andere projectielen. Die reageerden met 
traangasgranaten en een waterkanon. Ook tijdens de mars zochten demonstranten de 
confrontatie met de politie, maar bleven schermutselingen uit. 

Bij de betoging in Brussel tegen de nieuwe coronamaatregelen lopen niet alleen mensen 
mee, maar ook een alpaca. Samen met zijn eigenaars en met enkele ballonnen vastgemaakt, 
stapt het wollige dier mee. Bron: AD, 5 december 2021. 

Oud-huisartsen willen helpen met boosteren, maar moeten weken 
wachten: ‘Kom op, maak vaart’  

Gepensioneerde huisartsen Wim Schellekens en Ben Crul staan te popelen om te helpen met 
boosteren, maar moeten weken wachten voordat ze mogen gaan prikken. Ze moeten eerst een 
training op locatie volgen en de eerst beschikbare plek is niet eerder dan 20 december. 
‘Waarom moet dit allemaal zo lang duren?’ vragen zij zich verwonderd af. 

 ‘Meld je vooral als je wilt helpen om zo snel mogelijk iedereen die dat nodig heeft een booster 
te bieden, dan kijkt de GGD wat mogelijk is’, zei Hugo De Jonge, minister van 
Volksgezondheid, onlangs. De twee oud-huisartsen hoefden niet lang na te denken en 
besloten hun hulp aan te bieden.  

Ben Crul, oud-huisarts en jarenlang hoofdredacteur van vakblad Medisch Contact, kreeg 
meteen antwoord van uitzendbureau Medi Interim. ‘Het eerste contact met het uitzendbureau 
verliep vlotjes en het online kennismakingsgesprek ging netjes’, vertelt Crul. ‘Ik moest wel wat 
dingen aanleveren om te bewijzen dat ik daadwerkelijk huisarts ben geweest. Maar dat was 
natuurlijk zo gebeurd.’  

Dat wél, ja. Maar voordat hij mensen mag gaan prikken, is hij al gauw weken verder. Zo moet 
hij eerst nog een online cursus doen en die cursus is nog niet gereed. Bovendien blijkt het 
plannen van een datum voor het volgen van een training van anderhalf uur op een van de 
priklocaties ook nog niet zo eenvoudig.  

‘De eerste datum die beschikbaar is voor de training, is pas 20 december. Dat kan toch niet 
waar zijn?’ reageert hij verbaasd. ‘Ik heb jarenlange ervaring met prikken. Zo’n uitleg kan in 
een kwartiertje worden gedaan. Waarom moet ik dan wachten op zo'n training?!’ 

Onbegrijpelijk, vindt ook zijn vriend en tevens oud-huisarts, Wim Schellekens. De oud-
hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid en voorheen lid van het Red Team heeft zich 
eveneens opgegeven om te helpen met boosteren, maar wacht nog op een reactie op zijn 
recente aanmelding. ‘Dit is zo zonde van de tijd. De noodzaak is zo groot en voor oud-
huisartsen is prikken een fluitje van een cent. Als je zegt dat je er vaart achter wilt zetten, dan 
moet je ook zorgen dat je dit soort zaken goed geregeld hebt’, reageert Schellekens.  

Op de kritiek van de twee oud-huisartsen zegt de overkoepelende organisatie GGD GHOR 
Nederland: ‘We zijn blij met al die artsen die zich bij de GGD's melden om te helpen. Op de 
vaccinatielocatie is de arts medisch eindverantwoordelijk. Zij zijn de steun en toeverlaat van 
iedereen die daar werkt én alle mensen die daar tijdens zijn of haar dienst worden 
gevaccineerd, mocht er zich op medisch vlak iets onverwachts voordoen. Veiligheid staat 
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daarbij voorop. We controleren daarom uiteraard of mensen de juiste competenties hebben. 
En dat ze het juiste voorbereidingsprogramma doorlopen.’  

Artsen, al dan niet gepensioneerd, worden op de vaccinatielocaties ingezet als medisch 
supervisor of bij het medisch loket op de vaccinatielocatie en meestal niet als prikker. ‘Wellicht 
dat de verwarring hiermee te maken heeft’, aldus GGD GHOR Nederland.  

 
Door de drukte werden dit weekend de priklocaties van de GGD Hollands Midden gesloten 
voor mensen die zonder afspraak een boosterprik willen komen halen. © ANP  

De Jonge erkende in het coronadebat in de Tweede Kamer afgelopen week dat de 
boostercampagne te traag begonnen is, maar beloofde er vaart achter te zetten. De bedoeling 
is dat voor het einde van dit jaar het grootste deel van de 60-plussers de boosterprik heeft 
gekregen. Vanaf januari zou iedereen, in de zevende maand na vaccinatie of besmetting, een 
boostervaccinatie moeten kunnen halen.  

De GGD’s moeten alles uit de kast trekken om dat doel te behalen. Onder meer militairen, 
medisch studenten, dierenartsen, oud-verpleegkundigen en oud-artsen is gevraagd om te 
helpen. Op die oproep kwamen dit weekend al duizenden aanmeldingen binnen. Onder de 
aanmelders waren onder andere scholen, horecagelegenheden, bedrijven, tandartsen en 
studenten. Bron: AD, 5 december 2021.  

Kalm aan het werk blijven na twee jaar corona, kan een krant dat 
volhouden? 

Nooit slim om tegen het eind van het jaar je goede voornemens, adviezen en aanmaningen er 
nog eens bij te pakken. Want hoezo moest de krant eigenlijk „voorzichtig’ zijn met 
schrikbarende prognoses over Covid-19, zoals ik aanraadde in maart 2020? Pas als het virus 
„over zijn hoogtepunt heen is’, beweerde ik, zou je de ruwe schets van de geschiedenis wat 
scherper kunnen maken. 

Mooi gedroomd, ombudsman. Bijna twee jaar later staan er lange, verwaaide rijen voor de 
testlocaties, brengt het geluid van rolkoffertjes de vrees voor nieuwe varianten die een 
besmettelijk bezoekje komen brengen, en zoekt het demissionaire kabinet in de schuur 
vertwijfeld naar een hamer die nog niet is platgeslagen.  
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Kortom. De somberheid sloeg – kortstondig – toe, ook al omdat in mijn spreekuur naast korte, 
zakelijke vragen ook onvermijdelijk de bekende, brede coronakwesties langskwamen. Waarom 
was de krant niet (nog) kritischer over het kabinet? Waarom was er geen aandacht voor 
‘alternatieve’ benaderingen? Een beklemmende herhaling van zetten, zonder meteen die 
Amerikaanse film te willen noemen die het Kamerlid Baudet, naast coronascepticus uiteraard 
Hollywood-ontkenner, zich moest laten uitleggen. 

Voor de journalistiek is dit een bijkomend nadeel van de pandemie: het is ondoenlijk om alles 
wat een krant erover schrijft bij te houden. Abonnees zijn (gelukkig) geen gerobotiseerde 
leesmachines die alles opslaan wat ze onder ogen krijgen – en journalisten zelf natuurlijk net 
zo min. 

Eén abonnee op het spreekuur stelde bijvoorbeeld de interessante vraag of er genoeg aandacht 
was voor wat corona aanricht in de dierenwereld. Prompt lepelde de chef Wetenschap een bak 
langere en kortere, nuttige NRC-artikelen over precies dat onderwerp op – waarvan ik me er, 
eerlijk is eerlijk, zelf ook niet één kon herinneren. Zo ziet u maar.   

Kritiek op het kabinet? Zeker de laatste weken staat de krant er vol mee, ook in 
het Commentaar, dat Rutte III herhaaldelijk gebrek aan visie verweet. Al verwacht je nog een 
reprise van het grote, feitelijke onderzoek dat NRC destijds deed naar de eerste fase van het 
zwalkende beleid. 

Wat kwam er nog meer niet uit van mijn wensen en adviezen? Vanaf de eerste golf schreef ik 
een reeks coronarubrieken. Over paniekerige koppen over het lastige werk van verslaggevers, 
correspondenten en fotografen, over de fantasieën van moralisten en futurologen en over de 
twee-werelden-kloof tussen schrikachtige alfa’s en altijd kalme bèta’s.  

Laat ik ze kort langslopen en oordeelt u vooral zelf. 

Over de koppen schreef ik dat de krant moest oppassen met prognoses die alleen maar angst 
zouden zaaien. Maar bij een kop als Landen moeten zich voorbereiden op het allerergste, zou 
ik nu denken: zeg dat wel! Al had (omdat ik ook tegen mezelf graag het laatste woord wil 
hebben), die overtreffende trap „aller’ er nog steeds af gekund – met het maximum kun je 
beter wachten. 

Situatie nu: de meeste koppen zijn, net als toen, zakelijk en informatief, niet opgefokt of 
sensationeel. Wel deel ik een verwante klacht van een lezer, maar die staat los van corona: 
waarom blijft NRC zich online bedienen van één „uitgekauwd’ type kop „uit de beginjaren van 
clickbait’? Namelijk een kop die begint met een aanwijzend voornaamwoord. Zoals: Dit boek 
doet gruwelijke onthullingen… over Nederlandse misdaden op Bali. Of: Dit boek over de 
omgang met de Holocaust overstijgt alle clichés… toch al een weinig sensitieve kop; ‘clichés’ 
over de Holocaust?  

Dan het verslaggeverswerk. Dat is er zeker niet makkelijker op geworden, ondanks de 
periodieke schijn-normaliteit na vroegtijdige versoepelingen. Twee jaar met Zoom en Teams 
trekken hun wissel, en het is eigenlijk een wonder hoe NRC, en andere kranten, zijn blijven 
doen wat ze deden – en zelfs veel méér. Mag ook wel eens worden gezegd, niet? 

Wat de filosofen en futurologen betreft: ze zijn er nog, maar het slagveld is verschoven. 
Tegeltjeswijsheden en wonderolie-recepten zijn verdrongen door een veel harder debat (waar 
sommige filosofen al in 2020 op preludeerden). Namelijk dat over vrijheid en dwang, individu 
en gemeenschap, staat en samenleving. Bij uitstek een debat voor NRC Handelsblad, een 
krant die het individu centraal stelt maar met een open oog voor gedeelde 
verantwoordelijkheid.   

De redactie Opinie plaatste terecht uitgesproken bijdragen tegen èn voor vaccinatiedrang, 
telkens tot afschuw van de andere partij. Dat is een debat dat scherp gevoerd moet worden. 
Je kunt maar beter ‘heel, heel’ voorzichtig zijn met vrijheid (Maxim Februari). Anderzijds: de 
Goelag ligt niet om de hoek bij de teststraat.  
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Tot slot: ik schreef over de kloof tussen alfa’s en bèta’s, of de beleefde werkelijkheid en de 
wetenschappelijke. Leuk gevonden, maar nu bezijden het punt. De huidige controverses zijn 
keihard politiek en maatschappelijk, het gamma-land van politicologen 
en gedragswetenschappers. Nog in bèta-verband: ik zag elders nuttige infographics over de 
verhouding tussen gevaccineerde en ongevaccineerden in de ziekenhuizen. The New 
York Times plaatste een dynamische kaart van Europa waarop de besmettingen te volgen zijn. 
Bij complexe verhalen helpt dat lezers enorm om snel en helder overzicht te krijgen.  

Ook NRC heeft ervaring met vernieuwende visuele journalistiek, vooral opgedaan na de komst 
van nrc.next in 2006. Maar mijn indruk is dat er in de papieren krant nu wel een schepje 
bovenop kan (en niet alleen bij Covid-verhalen). Het laatste jaar experimenteert NRC creatief 
én succesvol met het oor, maar het oog van de lezer wil ook wat. Bron: NRC, 4 december 2021. 

Veel Sintbezoeken afgezegd door corona 

Veel gezinnen kiezen er dit jaar voor om Sinterklaas niet fysiek in huis te ontvangen. 

Normaal gesproken is 5 december de drukte dag van het jaar voor de goedheiligman. 
Maar vanwege corona zijn veel afspraken in huis afgezegd en ziet de Sint de kinderen 
alleen via de computer of tijdens een raambezoek. De huisbezoeken die wel doorgaan, 
zijn volgens de Sint in kleine kring. 

Sinterklaas heeft begrip voor de situatie. Sinds hij in Nederland is, doet hij iedere dag 
een zelftest. Niet alle afspraken zijn afgezegd en ook op basisscholen is de Sint wel 
geweest. Al was ook dat een rare tijd, omdat ook hele schoollokalen leeg waren doordat 
leerlingen in quarantaine zaten. 

De Sint zoomt zo wat af. Ook de huisbezoeken die hij wel doet, zijn op veilige afstand. 
Families doen het uit voorzorg, ook om de hoogbejaarde Sint niet te besmetten. 

 

Achter de computer is er altijd hilariteit als opeens Sinterklaas in beeld is. Maar 
sommige kinderen vinden het dan toch een beetje vreemd: ‘Komt u niet? vraagt een 
jongetje beteuterd als hij Sinterklaas via de telefoon ziet. Even lijkt hij verdrietig, maar 
als de Sint het grote boek erbij pakt, is het verdriet snel weg. De cadeautjes zijn 
namelijk al gebracht en dat maakt een hoop goed. 
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Ook de raambezoeken zijn een succes. Een high five en een elleboogje worden met 
Sinterklaas gedeeld. Al zit de goedheiligman liever bij de mensen binnen, hij snapt wel 
dat het nu niet gaat. ‘Liever iets dan niets’, zegt hij positief. 

Sinterklaas benadrukt wel dat geen kind overgeslagen wordt. En hij hoopt dat hij 
volgend jaar gewoon weer op bezoek mag komen. Bron: 1Limburg, 5 december 2021. 

Groningse experts kraken corona-aanpak: ‘Zo bestrijd je geen pandemie 

Groningse experts zijn kritisch op het beleid van het demissionaire kabinet om de coronacrisis 
te bestrijden. ‘Nederland probeert altijd slimmer te zijn dan de rest van de wereld. Dat kan, 
maar je moet ook erkennen als dat niet lukt.’ 

Drie Groningse deskundigen kijken naar het coronabeleid van het kabinet: Esther Metting 
(psycholoog en epidemioloog aan de RUG), Jochen Mierau (gezondheidseconoom aan de RUG) 
en Bert Niesters (hoogleraar klinische virologie van het UMCG). In hun weloverwogen woorden 
klinkt verbazing en soms ronduit frustratie door. 

Voor hoogleraar Jochen Mierau is het duidelijk: het Nederlandse coronabeleid werkt niet. ‘Er 
zijn drie uitgangspunten: zicht op het virus, kwetsbaren beschermen en zorgen dat de 
ziekenhuizen niet overbelast raken. Dat zijn mooie doelen, maar dan moet je ook beleid voeren 
wat dat haalt.’ 

En dat lukt niet. Mierau gaat ze een voor een af. ‘We zitten op een breekpunt van de 
testcapaciteit en zijn het zicht op virus verloren. De ziekenhuizen liggen vol en daar dreigt 
code zwart. En de kwetsbaren beschermen? Dat lukt ook niet echt. Blijkbaar halen we die 
uitgangspunten niet.’ 

De lessen worden niet geleerd. Hoe kon het zover komen? Want inmiddels is ruim 85 procent 
van de bevolking volledig gevaccineerd en hebben we in twee jaar tijd toch veel lessen kunnen 
leren? Daar zit de crux, vindt Mierau. ‘De lessen worden niet geleerd.’ 

‘Nederland wil telkens ander beleid voeren dan de rest van de wereld. Dat je het in het begin 
van de crisis niet goed voor elkaar hebt, dat begrijp ik wel. Maar nu zijn we twee jaar verder 
en zien we dezelfde problemen. Dan moet je toch een keer om je heen gaan kijken: wat gaat 
er internationaal goed, bijvoorbeeld het mondkapjesadvies van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. En kijk je hoe je dat kunt vertalen naar Nederland in plaats 
van het telkens anders willen doen. Dan moet je ook telkens eerst weer uitzoeken of het kan 
en werkt.’ 

Wie zich deze week wilde laten testen had grote kans op problemen bij het maken van een 
afspraak, moest lang wachten of moest noodgedwongen uitwijken naar teststraten in andere 
plaatsen. Bovendien was de landelijke telefoonlijn van de GGD hele dagdelen nagenoeg 
onbereikbaar. In Groningen werd de dagelijkse maximale capaciteit van 3.600 tests bereikt. 
Dat wordt nu opgeschaald naar 5.000 tests per dag aan het einde van het jaar. 

De GGD's moet roeien met de riemen die ze hebben, maar ze zitten in een lekke boot, volgens 
Bert Niesters, viroloog. 

Dat is te laat en te weinig, vindt viroloog Bert Niesters. ‘De testcapaciteit moet zeker vier keer 
zo groot zijn. Maar men anticipeert gewoon veel te laat, telkens weer. Het is gewoon slecht 
beleid, zo bestrijd je geen pandemie.’ 

‘En dat kun je de GGD’s ook niet per se kwalijk nemen. Zij krijgen een paar flinke dobbers op 
hun bord: de testcapaciteit uitbreiden, het vaccineren opschalen en dat met te weinig 
personeel. Ik mis daar duidelijke centrale aansturing en de GGD's moeten roeien met riemen 
die ze hebben, maar zitten in een lekke boot.’ 
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Niesters kan het niet begrijpen. ‘Zo’n piek in het aantal besmettingen is geen prijsschieten. 
Het is wel zo dat er meer mensen in het ziekenhuis komen dan we hadden gedacht, maar we 
zagen deze piek toch gewoon aankomen? Dus dan moet je je voorbereiden met bijvoorbeeld 
genoeg personeel voor de GGD. Maar dat is rond de zomer naar huis gestuurd en dat lossen 
we nu weer op met allerlei noodgrepen.’ 

Precies doen wat nodig is, vooral niet meer. ‘Er wordt steeds heel snel afgeschaald als het even 
niet meer nodig is’, zegt Mierau. ‘Dan proberen we telkens weer de sweetspot te vinden zodat 
we preciés kunnen doen wat nodig is en vooral niet meer. Maar dat lukt dan niet.’ 

Het gevolg: met zoveel dagelijkse besmettingen zijn we het zicht op het virus kwijt. ‘Je weet 
niet meer precies hoeveel mensen er besmet zijn en het duurt te lang voordat mensen kunnen 
testen’, vindt epidemioloog Esther Metting. ‘Zo kun je geen uitbraken meer stoppen, want 
daarvoor moet je snel isoleren en contacten opsporen. Maar je mist heel veel als er zoveel 
vertraging in zit.’ 

Bij herhaling pleitte Metting de afgelopen maanden voor laagdrempelig testen. ‘Dat moet echt 
op orde. Niet dat ingewikkelde gedoe via internet, of bellen met overbezette telefoonlijnen maar 
gewoon dicht bij huis. In andere landen kun je gewoon een teststraat inlopen. In Duitsland 
zag ik zeecontainers die op de hoek van de straat staan waar je langsloopt en een medewerker 
van publieke gezondheidsdienst een test afneemt.’ 

Metting is er niet gerust op dat het snel beter wordt. ‘Het aantal infecties lijkt nu te stagneren, 
maar ik denk dat het komt omdat er niet meer getest kan worden. En vorig jaar zorgde het 
Sinterklaasweekend voor een duidelijke piek. Ik vrees dat we die kant weer op gaan. En dat 
ook het aantal ziekenhuisopnames blijft oplopen’, zegt Metting. 

We kunnen niet efficiënter de afgrond in, aldus Bert Niesters, viroloog. 

‘Je kunt je niet uit zo’n piek vaccineren’. Niesters klinkt gefrustreerd als het gaat over de 
situatie in de ziekenhuizen. ‘De discussie over of en wanneer het code zwart wordt is inmiddels 
semantisch geworden. We proberen dingen efficiënter te doen, maar we kunnen niet efficiënter 
de afgrond in.’ 

De hoop is nu gevestigd op de boostercampagne. Onterecht, legt Niesters uit. Want vaccineren 
is essentieel maar alleen niet genoeg. ‘Je kunt je niet uit zo’n piek vaccineren. Daar heb je 
maatregelen voor nodig en virologisch gezien ben ik niet blij met de maatregelen die we nu 
hebben.’ 

Een oplossing op de lange termijn ligt in een goede combinatie van vroeg ingrijpen, leren leven 
met het virus én de vaccinaties, denken de experts. 

‘Hit hard and early’, zei Niesters keer op keer samen met zijn voorganger Alex Friedrich vanaf 
het begin van de crisis: vroeg ingrijpen bij lage besmettingen. ‘Je wil natuurlijk de economie 
niet schaden, maar wat je ook doet: het schaadt de economie. Het virus trekt zich er niets van 
aan.’ 

‘We hadden drie weken geleden al moeten doen wat we vorige week hebben gedaan’, zegt 
Esther Metting. ‘Dat betekent dus dat je voortaan eerder moet ingrijpen om te voorkomen dat 
we heel lang in een strenge lockdown zitten.’ 

‘We moeten leren leven met het virus. En dat betekent ook dat de overheid moet werken aan 
een herstel van vertrouwen’, vindt Metting. ‘In de zomer werd de indruk gewekt dat we er nu 
vanaf zouden zijn, dat maakt het moeilijk om je in te stellen op weer een winter met veel 
infecties en lockdowns. Het vertrouwen heeft een behoorlijke knauw opgelopen.’ 

En dus moet er een langetermijnstrategie komen. ‘Het is belangrijk om daar eens goed over 
na te denken. We hebben met z’n allen nog nooit een pandemie meegemaakt, maar met de 
kennis die we hebben moeten we wel een goed plan maken’, zegt Niesters. 
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Dat vindt Mierau ook. En het is niet voor het eerst dat hij probeert die boodschap onder de 
aandacht te brengen. Al na de eerste coronagolf was hij betrokken bij een evaluatie over de 
aanpak van het eerste deel van de crisis. Ook toen luidde zijn boodschap: maak een plan. 

Mierau: ‘We hebben nu kunnen constateren dat de manier waarop wij het doen niet goed 
genoeg werkt. Dus dan moet je de strategie aanpassen, daar moeten we het meer over gaan 
hebben.  Bron: RTV Noord, 3 december 2021. 

Groningse huisartsen springen bij in boostercampagne: ‘Enorme 
tijdwinst’ 

Een aantal Groningse huisartsen gaat sinds deze week zelf met boostervaccins langs bij hun 
meest kwetsbare patiënten. ‘Deze groep is eigenlijk pas vanaf januari aan de beurt maar dat 
duurt te lang. Deze mensen zijn zo kwetsbaar, zij hebben zo snel mogelijk extra bescherming 
nodig.’ 

Trudy Oldenhuis (43) is huisarts en voorzitter van de Huisartsenkring Groningen. Ze heeft 
deze week tientallen patiënten een derde prik gegeven. Het zijn patiënten die ze sowieso al 
vaker bezoekt, omdat de groep zelf niet of moeilijk naar de praktijk of een priklocatie kan 
komen. 

‘Wij kennen deze patiënten’. ‘Dit zijn mensen met een heel zwakke gezondheid die sowieso al 
nooit meer de deur uit komen. Wij kennen hen, hebben een band met ze en kunnen ze 
makkelijk bereiken, terwijl het voor de GGD een hele klus is. Dat is onze kracht en dat is 
uniek.’ 

Huisartsen leveren normaal gesproken lijsten aan bij de GGD met patiënten die thuis moeten 
worden opgezocht voor hun vaccinatie. ‘De GGD richt daar een speciaal mobiel team voor op, 
dat gaat op pad. Maar zo’n team kun op een dag zeventien patiënten doen. Dat schiet niet 
heel erg op, terwijl deze patiënten heel kwetsbaar zijn en de prik nodig hebben’, vertelt 
Oldenhuis. 

Deze mensen hebben een grote kans om op de ic te belanden, dus hoe eerder die prik hoe 
beter, aldus Trudy Oldenhuis. 

Toen vorige maand bekend werd dat de boostercampagne in België effect had, werd het voor 
het bestuur van de Huisartsenkring Groningen duidelijk: ‘Dit gaat ons als huisartsen ook aan, 
dus ik wilde zo snel mogelijk aan de slag. Want deze mensen hebben een grote kans om op de 
ic te belanden, dus hoe eerder hoe beter’, zegt Oldenhuis. 

Tot opluchting van de eerste geprikten. ‘Patiënten zijn heel erg blij dat het allemaal zo snel 
gaat. En het gaat gelukkig vrij makkelijk. De GGD levert de spuiten die we nodig hebben direct 
aan. Die samenwerking is er en dat moet ook wel, je fikst dit niet even alleen.’ 

Zo snel mogelijk boosteren is nodig, vertelt Oldenhuis. Ze ervaart dagelijks hoe groot de 
coronacrisis is. ‘Ik heb gister nog een patiënt niet naar de spoedeisende hulp kunnen sturen, 
omdat het daar code rood was. Dat is heel ernstig.’  

De boosterprik kan de ziekenhuizen ontlasten, maar ook de huisartsenzorg. ‘Er zijn praktijken 
die echt in de knel zitten en waar de zorg in gevaar komt. Er is veel uitgestelde zorg, omdat 
we mensen tijdelijk niet konden helpen of omdat mensen niet naar de praktijk durfden of 
wilden komen om ons te ontlasten. Bovendien is er veel personeel ziek of in quarantaine. Maar 
met deze derde prik kunnen we voorkomen dat patiënten ziek worden en dat scheelt ook voor 
ons’, vertelt Oldenhuis. 

Sommige huisartsen kunnen het er echt niet bij hebben, anderen staan te springen, volgens 
Trudy Oldenhuis.  
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Wie kan helpt mee, geen verplichte taak voor huisartsen. Landelijk is afgesproken dat de GGD 
de boostervaccins geeft, maar in Groningen springen huisartsen die kunnen nu bij. ‘De 
verschillen per regio en praktijk zijn zo groot dat je dit niet landelijk kunt afspreken. In 
Limburg rijden huisartsen van coronapatiënt naar coronapatiënt; die kunnen dat er echt niet 
bij hebben.’ 

‘Sommigen kunnen het er echt niet bij hebben’. Daarom is deelname aan de campagne voor 
huisartsen niet verplicht. ‘Het is vrijblijvend geregeld. De patiënt kan het niet eisen en 
huisartsen zijn niet verplicht om mee te werken. Praktijken kunnen zelf inschatten of ze dit 
erbij kunnen doen. Sommigen kunnen het er op dit moment echt niet bij hebben, anderen 
lukt het met wat extra inzet en er zijn praktijken die het rustig hebben en staan te springen 
om dit te doen.’ 

Dat de samenwerking met de GGD zo snel en makkelijk tot stand kwam, laat volgens 
Oldenhuis ook zien hoe groot de crisis is. ‘In een normale situatie zou dit allemaal heel 
gestructureerd en netjes gaan, net zoals bij de griepvaccinatie. Maar dit gaat heel ad hoc en 
we moeten flexibel zijn.’ 

 
 

Trudy Oldenhuis aan tafel bij Humberto eerder dit jaar © RTL 
 
Oldenhuis roept patiënten op om de praktijk niet zelf te bellen. ‘We begrijpen dat iedereen 
zekerheid wil, maar wij benaderen de patiënten. Zo houden we de lijnen ook open voor de 
andere zorg. En word je niet benaderd door je huisarts? Dan laat de GGD weten wanneer ze 
bij je aan huis komen.’ 
 
Sinds woensdag kunnen Groningse huisartsen vaccins aanvragen voor hun patiënten. 
Inmiddels hebben zes huisartsen bijna 160 prikken besteld bij de GGD. Bron: RTV Noord, 3 
december 2021. 

Tien coronagevallen op schip Norwegian Cruise Line 

Op een cruiseschip van Norwegian Cruise Line dat zondag moet aanmeren in New Orleans, 
zijn tien gevallen van coronabesmetting vastgesteld. Dat melden de Amerikaanse 
gezondheidsautoriteiten. ‘De Norwegian Breakaway vertrok op 28 november uit New Orleans 
en stopte in Belize, Honduras en Mexico’, zo zegt het Louisiana Department of Health op 
Twitter. Aan boord zijn meer dan 3.200 mensen. Bron: Nieuwsblad, 5 december 2021.  
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Op een cruiseschip van Norwegian Cruise Line dat zondag moet aanmeren in New Orleans, 
zijn tien gevallen van coronabesmetting vastgesteld. Aan boord zijn meer dan 3200 mensen. 

‘De Norwegian Breakaway vertrok op 28 november uit New Orleans en stopte in Belize, 
Honduras en Mexico,’ zo zegt het Louisiana Department of Health op Twitter. 

De gezondheidsdienst voegde eraan toe dat alle opvarenden een COVID-test moeten 
ondergaan voordat zij van boord gaan. Wie positief is, moet voor eigen vervoer zorgen of in 
quarantaine gaan.  Bron: AD, 5 december 2021. 
 
Agressie tegen zorgverleners in Belgische testcentra en wachtposten 
neemt toe: ‘Zo kwaad dat hij met meubilair begon te gooien’ 

Zowel bij de wachtposten als in de testcentra merkt het zorgpersoneel een toename van 
agressie bij patiënten. Het gaat vooral om verbale agressie, maar in enkele centra was zelfs 
een politionele interventie nodig. ‘Die man werd zo kwaad dat hij met meubilair begon te 
gooien.’ Bron: Nieuwsblad, 5 december 2021. 

 

De Graafschap-voetballer Jasper van Heertum (links) viert zijn openingstreffer tegen FC 
Dordrecht. © Pro Shots / Remko Kool 
 
Corona zorgt voor onzekerheid bij De Graafschap: Van Heertum en Haen 
vraagtekens voor duel met Jong PSV 
 
Het coronavirus houdt De Graafschap in zijn greep. Voor het uitduel van maandagavond 
(20.00 uur) bij Jong PSV staan er nog vraagtekens achter de namen van Jasper van Heertum 
en Devin Haen. De twee spelers van de Doetinchemse eerstedivisionist, afgelopen week 
geteisterd door het virus, zijn nog in afwachting van de uitslag van hun coronatest. 
 
Verdediger Van Heertum ontbrak vorige week vrijdag tegen Jong Ajax (1-3 nederlaag) al, nadat 
hij positief was getest. Bij spits Haen werd zijn besmetting enkele dagen later geconstateerd. 
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‘Jasper en Devin zijn inmiddels allebei uit hun verplichte quarantaine en hebben, na negatieve 
sneltests, ook weer getraind’, zegt De Graafschap-trainer Reinier Robbemond. ‘Als ze nu 
negatief getest worden, zijn ze tegen Jong PSV beschikbaar.’ 
 
Elmo Lieftink ontbreekt hoe dan ook in Eindhoven. De middenvelder, gepasseerd tegen Jong 
Ajax, kampt met buikgriep. Danny Verbeek is nog herstellende na een langdurige 
schouderblessure. 
 
De Graafschap moet tegen Jong PSV afrekenen met de slechte reeks tegen de beloftenteams. 
Eerder dit seizoen ging de Doetinchemse club onderuit bij Jong AZ en eindigde het thuisduel 
met Jong Utrecht in een teleurstellend gelijkspel (2-2). Vorige week volgde de nederlaag tegen 
Jong Ajax. Op de voorlaatste speeldag van het voorbije seizoen verspeelden de Superboeren 
tegen de Amsterdamse beloften hun eerste kans op promotie naar de eredivisie (1-1). 
 
‘De resultaten tegen de beloftenteams zijn zeer teleurstellend’, zegt Robbemond. ‘Of ik daar 
een verklaring voor heb? Dat zijn eigenlijk drie verschillende verhalen, want de wedstrijden 
dit seizoen waren heel verschillend. Tegen Jong Ajax vond ik ons in de eerste helft vooral niet 
goed drukzetten. Na rust ging dat veel beter en was het eigenlijk wachten op de 2-1 voor ons, 
maar uiteindelijk kregen wij de 1-2 om de oren.’ 
 
De Graafschap staat vijfde op de ranglijst. De achterstand op koploper FC Volendam (duel 
meer) bedraagt negen punten. Excelsior, FC Emmen en Jong Ajax hebben respectievelijk vijf, 
drie en twee punten meer. Jong PSV is de nummer dertien. 
 
Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Jurjus; Lelieveld, Fortes, Van de Pavert, Baas; 
Dekker, Opoku, Schuurman; Acheffay, Konings, Korte. Bron: DG, 5 december 2021. 

Halsema roept regering op: creëer corona-denktank voor lange termijn 

De regering moet een nationale denktank creëren met daarin mensen van verschillende 
disciplines, die voorstellen moet formuleren voor de komende twee jaar over hoe om te gaan 
met het coronavirus, meent Femke Halsema. 

De burgemeester van Amsterdam zegt vandaag in het televisieprogramma Buitenhof dat die 
voorstellen niet alleen betrekking moeten hebben op de zorg, maar ook op de economische en 
sociale gevolgen. 

Volgens Halsema kan met de vierde of vijfde golf niet meer worden nagelaten dat wordt 
nagedacht over hoe de komende een à twee jaar om te gaan met het coronavirus. Dat virus 
zal waarschijnlijk in onze samenleving tot op zekere hoogte aanwezig blijven, geeft ze aan. „Ik 
denk dat het onvermijdelijk is om na te denken over opschaling van de zorg, de effecten die 
het zal hebben op onze economie, op onze internationale handel. Wat het betekent voor onze 
sociale verhoudingen’, zei ze. Ook oppert ze de mogelijkheid voor aparte Covid-afdelingen in 
ziekenhuizen, „maar dat kan ik niet beoordelen want ik ben geen medisch expert.’ 

Halsema stelde verder in Buitenhof dat er allang goede scenario’s klaarliggen. „De 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft in september al scenario’s gemaakt, 
over wat er met het virus kan gebeuren. En ik zou denken, dat zou ik wel tegen onze nationale 
regering willen zeggen, creëer een nationale denktank. Zet mensen van verschillende 
disciplines nu bij elkaar en laat hen voorstellen formuleren voor de komende twee jaar.’ 

Die voorstellen moeten niet alleen gaan over de zorg, de inrichting van de zorg en 
gezondheidspreventie, zegt ze. „Maar ook voor de economische en sociale gevolgen. Wat het 
betekent. Moeten we seizoensmaatregelen gaan nemen?’ De Amsterdamse burgemeester 
denkt aan onder andere Kim Putters en Marcel Levi om in die denktank plaats te nemen. 
Putters is momenteel de directeur van het Sociaal en Cultureel planbureau, Levi is oud-
bestuursvoorzitter van ziekenhuizen in Amsterdam en Londen en nu voorzitter van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 
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Halsema stelt dat de denkkracht in Nederland volop aanwezig is om het perspectief voor een 
à twee jaar te gaan bieden. „Wat ook onze bevolking, die inderdaad worstelt met 
moedeloosheid, ook het noodzakelijke perspectief kan gaan geven omdat ze dan weten dat we 
verder nadenken over hoe het leven fijner en van betere kwaliteit wordt, ongeacht Covid.’ Bron: 
Metro, 5 december 2021. 

Hamilton als de dood voor corona: ‘Houd mijn adem in als mensen in de 
buurt zijn’ 

Lewis Hamilton is een bloedstollend gevecht verwikkeld met Max Verstappen voor het 
wereldkampioenschap. In een jaar waar het zo dicht bij elkaar zit, kan bijna alles bepalend 
zijn voor de titel en Hamilton is bang voor een positieve coronatest. 

Met nog twee races te gaan gaat Max Verstappen aan de leiding van het kampioenschap. De 
Nederlander heeft een voorsprong van acht punten op Lewis Hamilton. Door de spanning van 
het Formule 1-seizoen van 2021 zou je bijna vergeten dat we leven in een tijd van een 
wereldwijde pandemie. 

Hamilton is dat zeker niet vergeten en zegt juist extra voorzichtig te zijn. ‘Je leeft in constante 
angst. Voor de mensen om mij heen maakt het niet uit of ze een dag werk missen, maar voor 
ons coureurs kan dat doorslaggevend zijn’, zegt de Brit in gesprek met Auto, Motor und Sport. 

‘Als je één of twee races overslaat, is het jaar voorbij. Ik zie andere sporters die daar super 
relaxt in zijn en het niet erg lijken te vinden als ze het krijgen. Dat snap ik niet.’ De Mercedes-
coureur is dus bang om corona te krijgen en gaat nu ook anders om met de mensen om hem 
heen. 

‘Hoe ik omga met sociale contacten is nu heel anders dan voorheen. Je houdt afstand van 
iedereen en houdt altijd je adem in als er mensen bij je in de buurt zijn’, geeft de zevenvoudig 
wereldkampioen toe. 

Dit jaar zijn de regels in het F1-paddock wat minder streng geworden. Er worden bijvoorbeeld 
weer fans toegelaten en ook beroemdheden lopen weer over de grid. Hamilton vindt het 
daardoor wel moeilijker om afstand te bewaren. 

‘De regels zijn op sommige gebieden wat versoepeld. Het is makkelijk om slordig te zijn en in 
de problemen te komen. Dus je moet het altijd in je achterhoofd houden’, vertelt de Brit. 

De Mercedes-coureur werd vorig jaar al eens getroffen door corona. Daardoor moest hij de 
Grand Prix van Sakhir aan zich voorbij laten gaan. De gevolgen van die besmetting heeft 
Hamilton dit seizoen ook nog gevoeld. 

‘De eerste helft van het seizoen was één van de zwaarste die ik ooit heb meegemaakt, maar ik 
voel me eindelijk weer beter. Ik heb echt moeten vechten. Ik concentreerde me op het 
herstelprogramma en de training, gebruikte ademhalingstechnieken en liep bijna elke dag 
hard.’ 

Die oefeningen hebben volgens de Brit een positief effect gehad op de rest van het seizoen. 
‘Dankzij die intensieve training had ik na de zomerstop geen problemen meer in de warmere 
races. Daar ben ik dankbaar voor. Ik heb het gevoel dat ik er eindelijk bijna vanaf ben.’ Bron: 
racing news, 29 november 2021. 

Alle kinderen tussen de 5 en 11 jaar zouden een vaccin tegen corona 
moeten kunnen krijgen 

Alle kinderen tussen de 5 en 11 jaar zouden een vaccin tegen corona moeten kunnen krijgen. 
Dat zeggen zowel de Vereniging van Jeugdartsen (AJN) als verschillende kinderartsen tegen 
Nieuwsuur. Diverse kinderartsen wijzen op de voordelen van vaccinatie, ook bij gezonde jonge 
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kinderen. Daarin wijken deze kinderartsen af van het standpunt van de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).  

In Nederland kunnen kinderen onder de 12 jaar geen vaccin krijgen, maar verschillende 
kinderartsen willen dus dat dit wel mogelijk wordt. Bron: AD, 5 december 2021. 

Acteur Hugh Jackman heeft zondag zijn boostervaccin gekregen 

Hugh Jackman heeft zondag zijn boostervaccin gekregen. Dat deelt de Australische 
acteur door middel van een foto op Instagram. 

‘Boosted’, schrijft de 53-jarige Jackman onder een foto waarop hij de prik krijgt. Daarop spant 
hij duidelijk zijn arm aan, wat volgers hem juist afraden. ‘Dan gaat het alleen maar meer pijn 
doen, die fout maakte ik ook’, reageert er eentje. 

De acteur, vooral bekend van de films The Wolverine en X-Men, woont met zijn gezin in New 
York. Bron: AD, 5 december 2021.  

Kroeg in holst van de nacht open: ‘En dat gaan we vaker doen’ 

Als de premier zegt dat de kroegen van vijf tot vijf dicht moeten blijven, mogen ze dus ook van 
vijf tot vijf open! Jongkwan Chen nam in Apeldoorn de proef op de som en keerde zijn 
openingstijden om. In het holst van de nacht gooide hij de deuren van café De Butler open. 
‘Een groot succes,’ merkte hij. ‘Dat gaan we vaker doen.’ 

Chen wist hoe de vlag erbij hing, toen hij zomer vorig jaar zijn kroeg op het Caterplein opende, 
midden in het Apeldoornse uitgaansgebied. Corona zorgde voor allerlei beperkingen. 

Maar dat hij daar zo lang last van zou hebben kon hij niet vermoeden. De beslissing van het 
kabinet om de horeca te verbieden om na 17.00 geopend te zijn voelde als een nieuwe klap in 
het gezicht. 

Chen wil niet bij de pakken neer gaan zitten en blijft ondernemen. ‘Wij draaien het gewoon 
om!’, meldde hij zijn klanten via Facebook, ‘we gaan om 05.00 uur open. We gaan het klokje 
rond, doe je mee?’ 

Maar Mark Rutte mocht dan wel hebben gesproken over ‘vijf tot vijf’, de gemeente Apeldoorn 
denkt daar anders over, merkte Chen. ‘Ik kreeg vrijdag een telefoontje van gemeentelijke 
handhavers. 

Als ik daadwerkelijk om 05.00 uur open zou gaan kon ik een boete verwachten, want volgens 
de algemene plaatselijke verordening is het in Apeldoorn verboden om voor 06.00 uur open te 
zijn. Daarom heb ik de klanten laten weten dat ze pas een uurtje later naar binnen konden.’ 
 
Om te controleren of hij de waarschuwing serieus nam, stonden er om 05.10 uur vanochtend 
twee handhavers voor de deur. ‘Wij waren alles aan het klaarzetten’, zegt Chen. 
 
‘Ik heb ze binnengelaten. Maar heb eerst wel naar hun QR-code gevraagd. Om even een 
statement te maken. De ene handhaver zei dat zij die niet hoeven tonen. Van de ander heb ik 
'm gezien. Slechts een van de twee droeg een mondkapje.’ 

Om 05.45 uur stonden er een stuk of twintig mensen voor de deur, zegt de kroegbaas. Nadat 
de deur een kwartier later openging, liep dat aantal snel op tot dertig. 

‘Het waren niet alleen vaste klanten, maar ook mensen die we nog niet eerder hadden gezien. 
Sommigen hadden de wekker hiervoor gezet. Maar er kwamen ook mensen binnen die nog op 
straat waren, bijvoorbeeld omdat ze ergens een feestje hadden gehad en wel zin hadden in een 
afterparty.’ 

Een van de gasten moest gezien het tijdstip duidelijk wel even een drempel over, merkte Chen. 
‘Die wilde eigenlijk een kop koffie bestellen maar zag dat iedereen aan het bier zat. Hij heeft 
toen toch ook maar een pilsje besteld’, zegt hij grijnzend. ‘Vanwege het tijdstip hadden we 
overigens een ontbijtje klaargezet om een bodempje te leggen.’ 
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Een aantal diehards hield het tot ruim na het middaguur vol. © Maarten Sprangh  

Het ‘omgekeerd opengaan’ is niet alleen een ludieke manier om binding met de gasten te 
houden, zegt de Apeldoornse horecaondernemer. ‘Zakelijk gezien kan het ook uit, dus we gaan 
dit opnieuw doen. De gasten waardeerden het zeer. Een van hen gaf zelfs twintig euro fooi.’ 

Nu nog was hij in het Apeldoornse uitgaansgebied de enige die in het holst van de nacht zijn 
café opende, maar elders in het land waren er wel meer voorbeelden. In Geldrop bijvoorbeeld 
ging om 05.00 uur de tap open. De gasten kwamen in pyjama; de zelfde kleding die ze anders 
zouden dragen op dat tijdstip. 

‘Pubquiz om 06.00 uur', kondigde de kroegbaas daar aan. Bij De Butler waren het onder meer 
Nederlandstalige krakers die voor het passende sfeertje zorgden, onder slingers met daarop 
de tekst: ‘kutfeest’.  

‘Ik heb er bewust voor gekozen om de aankondiging via Facebook zo laat mogelijk te doen,’ 
zegt Chen, ‘omdat ik in Apeldoorn de enige wilde zijn. Maar ik denk dat andere cafés dit vanaf 
volgend weekend ook wel zullen doen. Totdat het hele land weer in lockdown moet natuurlijk.’ 
Bron: DG, 5 december 2021.  

Demonstranten dragen gele Jodenster, European Jewish 
Association reageert met afschuw 

De joodse, Europese organisatie European Jewish Association reageert zondag met 
afschuw op de afbeelding van een gele ster die door demonstranten tijdens de betoging tegen 
de coronamaatregelen in Brussel gebruikt werd. ‘Het is moeilijk te zeggen hoe fout dit is’, zegt 
rabbijn Menachem Margolin, voorzitter van de European Jewish Association. 

‘Ik heb moeite om de gelijkenis te zien tussen gevraagd worden om een vaccin te nemen tijdens 
een pandemie, of de gevolgen te dragen als je dat niet doet, en tussen het systematisch 
uitmoorden van zes miljoen Joden in vernietigingskampen, gaskamers of massale 
schietpartijen aan open graven’, aldus Margolin. 

‘Het maakt me ziek om te bedenken hoe weinig mensen de pijn begrijpen die dergelijke 
spandoeken veroorzaken, en hoe weinig mensen echt begrip en waardering hebben voor de 
enorme omvang en verwoesting van de holocaust. Aan degenen die vandaag marcheerden met 
een grote gele ster, zeg ik dit: doe dit niet’, vertelt hij. Bron: AD, 5 december 2021. 
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Er lijkt voorlopig geen sprake te zijn van ernstige symptomen 

Op basis van de gegevens van patiënten die in Zuid-Afrika besmet zijn geraakt met 
de Omikron-variant van het coronavirus, kan een beeld worden geschetst dat ’een beetje 
bemoedigend’ is. Er lijkt voorlopig geen sprake te zijn van ernstige symptomen. Dat 
zegt Anthony Fauci, die het Witte Huis adviseert voor de aanpak van de coronapandemie. 

‘Het is duidelijk dat in Zuid-Afrika de Omikron-variant meer wordt overgedragen’, zegt Fauci 
in een interview aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Hij wijst erop dat in het land 
een ’verticale’ besmettingscurve wordt opgetekend. 

Maar ondanks de snellere verspreiding van het virus, is er voorlopig geen sprake van een 
alarmerende stijging van het aantal ziekenhuisopnames. ‘Tot nu toe zijn de signalen over de 
ernst een beetje bemoedigend’, zegt Fauci. Hij waarschuwt wel dat ’het nog te vroeg is om 
definitieve conclusies te trekken’. 

Experts wijzen erop dat Zuid-Afrika een veel jongere bevolking heeft, waardoor het risico op 
ernstige symptomen er hoe dan ook lager ligt. Bovendien kunnen de komende weken nog 
ernstig zieke patiënten opduiken. Bron: AD, 5 december 2021. 

 

 

 

Aanhangers van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet worden bekogeld met vuurwerk tijdens 
een demonstratie. De Zwarte Piet is Racisme-campagne van de actiegroep bestaat dit jaar tien 
jaar. © ANP  
 
Volendam ‘moet zich schamen’, vindt KOZP: ‘Kinderen aangemoedigd om 
ons te bekogelen’ 
 
Actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) beraden zich op juridische stappen nadat zij 
bij een demonstratie in Volendam werden bekogeld met eieren, vuurwerk, oliebollen en 
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visafval. Volgens de actiegroep werden kinderen op straat aangemoedigd om voorwerpen naar 
de demonstranten te gooien. ‘Het valt nu niet meer te ontkennen dat Volendam een groot 
racismeprobleem heeft’, schrijft Kick Out Zwarte Piet in een verklaring op Facebook.  
 
De politie en boa’s beëindigden gisteren de demonstratie, die niet was aangemeld bij de 
gemeente. Op beelden op sociale media is te zien dat actievoerders van Kick Out Zwarte Piet 
fysiek werden aangevallen. Tegen regionale media zei burgemeester Lieke Sievers dat de 
demonstratie volgens haar niet was geëscaleerd, omdat er ‘geen doden en gewonden waren 
gevallen’. 
 
In de verklaring van KOZP werd genoemd dat actievoerders blauwe plekken, schrammen en 
stijve nekken hebben overgehouden aan het protest. ‘De racistische en vrouwonvriendelijke 
leuzen die naar ons werden geroepen waren ongekend. Ook werden kinderen aangemoedigd 
om voorwerpen naar ons te gooien en de middelvinger op te steken, terwijl ze racistische 
leuzen riepen’, valt onder meer te lezen. 
 
Bij de demonstratie is uiteindelijk niemand aangehouden, laat een politiewoordvoerder weten. 
De politie is een onderzoek gestart om ‘de situatie van zaterdag inzichtelijk te krijgen’. Daarbij 
worden camerabeelden verzameld en uitgekeken. Over het optreden van de agenten is Kick 
Out Zwarte Piet kritisch. ‘De politie leek meer begrip te hebben voor de gewelddadige 
Volendammers dan voor de vreedzame demonstranten die hun grondwettelijke 
demonstratierecht aan het uitoefenen waren.’  
 
De politie herkent zich niet in het geschetste beeld. ‘Het ging hier om een onaangekondigde 
demonstratie. Wij hebben met de beschikbare mensen de demonstranten op een zo veilig 
mogelijke manier naar de bus begeleid’, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. 
 
In een verklaring over het KOZP-protest zei burgemeester Sievers dat iedereen zijn mening 
mag uiten, maar dat onaangekondigde demonstraties niet zijn toegestaan. Ook nam ze 
afstand van dorpsgenoten die de demonstranten belaagden met eieren, vuurwerk en 
oliebollen.  
 
Eerder gelastte KOZP een demonstratie in Volendam af bij de sinterklaasintocht op 14 
november. Volgens de voorman van Kick Out Zwarte Piet, Jerry Afriyie, liet de burgemeester 
de nacht ervoor weten dat de intocht niet door zou gaan. KOZP zag daarop af van 
demonstreren, maar kwam er later achter dat er wel een ‘soort parade‘ in Volendam aan de 
gang was. 
 
Afriyie blijft overigens hoopvol in zijn strijd tegen Zwarte Piet en racisme in Nederland, zei hij 
vanavond in een livestream van de actiegroep op Instagram. Daar blikten verschillende 
aanhangers van KOZP terug op het 10-jarig bestaan van de Zwarte Piet is Racisme-campagne 
en de demonstratie in Volendam. ’Ik ben vooral blij dat we niet op hetzelfde punt staan als 
tien jaar geleden: er is vooruitgang geboekt’, zei Afriyie. ‘Dat is voor mij een boost om door te 
gaan. Al is het kruipend, we gaan nog steeds vooruit. Ik blijf hoopvol.’  
 
De actiegroep is trots op de demonstranten die in Volendam werden belaagd. ‘Het vergt heel 
veel van een mens om vreedzaam te blijven als je aangevallen wordt door een groot vijandig 
publiek terwijl de politie wegkijkt.’ Over het dorp is KOZP minder enthousiast. ‘Volendam, 
schaam je’, besluit de actiegroep de verklaring. Bron: AD, 5 december 2021.  
 
Ritje naar sinterklaasfeest eindigt in deceptie: auto met kinderen erin 
ondersteboven in berm 
 
Een auto met daarin een vrouw en twee kinderen (3 en 5 jaar oud) is zondagmiddag 
ondersteboven in de berm beland in Tiel. Er raakte niemand gewond.  
 
Het gezelschap was rond 14.30 uur onderweg naar een sinterklaasfeest. Maar op de 
Groenendaallaan in Tiel, ter hoogte van voetbalclub TSV Theole, ging het mis. In een bocht 
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raakte de auto een stoeprand, waarna het voertuig ondersteboven in een berm belandde. 
Daarbij werd ook een lantaarnpaal omvergereden.  
 
Wonder boven wonder raakte er niemand gewond. De vrouw en de kinderen konden ongedeerd 
uit de auto komen. De toegesnelde brandweer heeft het voertuig vervolgens veiliggesteld.  
 
Toen het drietal was bekomen van de schrik, werden alle cadeautjes overgeladen in een andere 
auto en kon de tocht naar de sinterklaasviering hervat worden. Bron: AD, 5 december 2021. 

 
Bij een eenzijdig ongeluk in Tiel is zondagmiddag een auto ondersteboven in de berm beland © 
Persbureau Heitink  

Discotheek in Schüttorf gesloten omdat bezoekers coronaregels  
overtreden 

Omdat bezoekers de coronaregels zouden hebben overtreden, moest discotheek Index in 
Schüttorf in de nacht van zaterdag op zondag op last van de autoriteiten dicht. De 2000 
bezoekers, waaronder zo’n 1400 Nederlanders, werden door politie en personeel naar buiten 
gedirigeerd.  

De autoriteiten grepen rond 2.40 uur ’s nachts in, nadat gebleken was dat binnen de regels 
niet werden nageleefd. Bezoekers zouden geen mondkapje hebben gedragen, zo werd door 
agenten in burger geconstateerd. De controle bij Index maakte deel uit van een algehele 
coronacontrole in het gebied rondom Schüttorf. ‘In totaal zijn 2000 gasten door de exploitant 
verzocht de locatie te verlaten’, meldt de politie. 

Om de sluiting in goede banen te leiden werden extra politieagenten uit Osnabrück 
opgeroepen. ‘Rond 5 uur in de ochtend hadden alle gasten de discotheek verlaten. De 
afsluiting verliep zonder noemenswaardige incidenten’, aldus de politie. 

Eigenaar Holger Bösch noemt de politiecontroles ‘onevenredig’ en is furieus. ‘We controleren 
onze gasten drie keer voordat ze binnenkomen. Eerst wordt de vaccinatiestatus opgevraagd, 
dan de dagelijkse negatieve test en dan het toegangsbewijs. Iedereen die in het weekend geen 
FFP2-masker bij zich had, kreeg er een van ons’, zegt hij. In de club waren er op vrijdag twintig 
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stewards en op zaterdag dertig om de naleving te controleren. ‘We doen er alles aan om ons 
aan alle coronaregels te houden. Meer kun je niet doen’, aldus Bösch.  

Hij hekelt het feit dat de controleurs zelfs mensen die aan het eten waren of een drankje wilden 
nuttigen opdroegen hun mondkapje op te zetten. ‘Dat heeft niks met veiligheid te maken, 
maar met het onmogelijk maken van ons werk’, aldus Bösch. Bron: AD, 5 december 2021.  

Dirk uit Nijverdal trapte niet in valse GGD-mail met oproep voor 
‘verplichte’ boosterprik en waarschuwt senioren 

Iets in hem zei dat de mail van de GGD die Dirk Eekma (68) uit Nijverdal  in zijn mailbox 
vond, niet klopte. Zijn voorgevoel bleek juist. Want de valse mail is een nieuwe truc van 
cybercriminelen om aan bankgegevens van met name ouderen te komen.  

Het is donderdagavond als Eekma zijn mail opent. Zoals wel vaker scrolt hij even door de post 
heen, als zijn oog valt op wat ogenschijnlijk een bericht van de GGD is. „Het zag er verdraaid 
echt uit, met het logo van de GGD erbij. Maar toen ik begon te lezen en mijn geboortedatum 
fout zag staan, wist ik al genoeg’, zegt Eekma.  

Door op internet te zoeken, ontdekte Eekma dat er al vaker nepmails ‘namens de GGD’ 
verstuurd waren. Ook zijn mail had meerdere kenmerken die wezen op een nepmail. „Die foute 
geboortedatum natuurlijk. En de mail was in heel slecht Nederlands geschreven. Bovendien 
is mijn vrouw vijf jaar ouder en zij had geen mail gekregen. Ik heb nog bij een zieke buurman 
nagevraagd, maar ook hij had geen mail gekregen. De link onderaan heb ik wijselijk 
genegeerd.’ 

De GGD benadrukt dat ze nooit dergelijke e-mails met uitnodiging verstuurt. Daarnaast is de 
boosterprik volledig op vrijwillige basis. De uitnodiging daarvoor wordt verstuurd via een brief 
van het RIVM. Soms nodigt GGD GHOR Nederland bepaalde (leeftijds)groepen al eerder uit. 
Dat gebeurt dan niet per mail maar via een media-oproep. Lokaal worden soms sms-berichten 
gestuurd.  

De GGD stuurt wel afspraakbevestigingen per e-mail. Die worden automatisch verzonden 
omdat inwoners (online of telefonisch) een afspraak hebben gemaakt. In de 
afspraakbevestiging staat bijvoorbeeld wat mensen moeten meenemen naar de 
vaccinatielocatie. Op de site van de GGD waarschuwt de koepelorganisatie voor de valse e-
mails.  

Eekma hoopt dat met name senioren dit verhaal lezen, zodat de internetcriminelen geen kans 
krijgen om oudere mensen op te lichten. „Het is toch niet normaal hoe die lui uit andermans 
ellende een slaatje proberen te slaan. En ik denk dat er best mensen in zullen trappen als ze 
even niet goed opletten of een keer het nieuws niet hebben gekeken. Daarom heb ik dit 
ook meteen naar buiten gebracht.’ 

De mail was in heel slecht Nederlands geschreven. Bovendien is mijn vrouw vijf jaar ouder en 
zij had geen mail gekregen, aldus Dirk Eekma,  en waarschuwt voor valse e-mail van de GGD. 

Eekma heeft de e-mail die hij kreeg, met de redactie gedeeld. Het gevaar zit in een link 
onderaan de e-mail, waarmee criminelen in de bankomgeving van de betrokkene proberen te 
komen. 

De volledige (gebrekkige) tekst van de mail luidt: 

Geachte Senior, 

Sinds zondag 28 November zal elke senior in nederland verplicht een boosterprik halen. U 
bent op datum geboren daarom ontvang u ook deze mail. Wij van de GGD vinden de strijd 
tegen Covi-19 erg belangrijk. Wij vragen u voor medewerking om zo snel mogelijk een einde te 
maken aan deze pandemie. U kunt via onderstaande koppeling u afspraak maken voor de 
boosterprik. 
 

Met vriendelijke groet GGD-Nederland. Bron: Tubantia, 5 december 2021. 
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Erwin Ten Hove met Jorien ter Mors. during Worldcup Tomaszow 14-11-21 © Pro Shots / 
Erik Pasman 
 
Schaatstrainer Ten Hove positief getest in Salt Lake City: ‘Kan me 
voorstellen dat het bij afhalen eten was’ 
 
Schaatstrainer Erwin Ten Hove zit sinds vandaag in Salt Lake City in quarantaine na een 
positieve test op het coronavirus. De trainer van Team Iko heeft geen klachten, maar had uit 
voorzorg een test gedaan, om eventueel door te reizen naar Calgary waar volgend weekend de 
laatste wereldbekerwedstrijd van 2021 plaatsvindt.  
 
De schaatsers van team Iko zijn allemaal wel negatief getest. Zij zitten inmiddels deels in 
Calgary en deels in Salt Lake City. 
 
Ten Hove, telefonisch vanuit zijn hotelkamer: ‘Waar ik het opgelopen kan hebben weet ik niet, 
het enige wat ik me kan voorstellen is dat het bij het afhalen van het eten was - waar we toe 
genoodzaakt waren hier in het hotel. We zijn voortdurend ontzettend voorzichtig geweest, 
hielden ons aan heel strakke regels. Altijd afstand houden, overal een mondkapje op, ook bij 
elkaar in de auto. Regels die we misschien in Nederland overdreven zouden noemen.’ 
 
‘Maar we weten wat er bij de Japanners gebeurde in Inzell (daar waren vlak voor de eerste 
wereldbekerwedstrijd van het seizoen een aantal positieve tests, red.).’ In de gelederen van 
team Iko naast kopvrouw Jorien ter Mors ook de Belg Bart Swings. ‘Voor mij maakt het niks 
uit. Ik heb geen klachten. Maar wij waren doodsbang voor de buitenlanders in ons team. Zij 
hebben op dit moment hun olympische kwalificatie. Dan kan je olympische droom zo voorbij 
zijn.’ 
 
Ten Hove moet de komende uren op zijn hotelkamer doorbrengen en bekijkt de 
wereldbekerwedstrijd van vandaag via zijn laptop. Morgen wordt hij nogmaals getest, als hij 
negatief test mag hij naar huis, anders blijft hij nog minstens twee dagen binnen. De sporters 
van team Iko hoeven niet extra getest te worden de komende dagen. ‘Maar wij laten nu zelf 
iedere sporter uit voorzorg een extra zelftest doen.’ Bron: AD, 5 december 2021.  
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Drukte in het Belgische restaurant Den Bottel. © Pix4Profs / Jules Van Iperen 
 
Nederlanders trekken de grens over om een hapje te eten: ‘Cliché van de 
gierige Hollander klopt toch niet’ 
 
Nederlanders in de grensstreek kunnen opgelucht ademhalen. De restaurants en cafés in 
België mogen nog altijd tot 23:00 uur openblijven. Daarom trekken liefhebbers ‘massaal’ de 
grens over. En wat denken ze er daarvan net over de grens in Vlaanderen? ‘Ze zijn hier van 
harte welkom. Ze respecteren ook netjes de regels.’ 
 
Het was een spannende vrijdag voor de Belgische horeca. De regering nam enkele nieuwe en 
strengere maatregelen om de stijgende besmettingscijfers in te dammen. Een van de punten 
die op tafel lag, was de sluiting van de horeca om 20:00 uur, maar dat ging uiteindelijk niet 
door. De horeca mag gewoon openblijven tot 23:00 uur.   
 
Bij heel wat horecazaken in de grensstreek hebben ze de voorbije weken opvallend meer 
Nederlanders over de vloer gekregen. Althans de meeste, want bij Napoleonshoeve in 
Wuustwezel merken ze niet zozeer een verschil. ‘Wij mochten al langer veel Nederlanders tot 
ons cliënteel rekenen. Zij zijn gewoon blijven komen.’  
 
Bij Den Bompa in Essen, op de grens met Nispen, merken ze toch wel een verschil. ‘Wij hebben 
sowieso al best wat Nederlandse klanten omdat we echt pal op de grens zitten, maar het aantal 
is de voorbije weken toch wel wat gestegen’, zegt Jaak Naulaerts.  
 
‘Niet veel, maar toch meer. En om eerlijk te zijn: het cliché van de gierige Hollander klopt toch 
niet. Ze zijn echt wel guller in hun fooien. En ze zijn allemaal vriendelijk. Ze doen niet moeilijk 
over de regels en ze tonen direct hun coronapas. Alleen de mondkapjesplicht, daar moeten we 
ze weleens op wijzen. Maar voor de rest: géén enkel probleem. Al zien we over het algemeen 
wel wat minder mensen vanwege de aanscherping van de afgelopen weken.’ 
 
Ze doen niet moeilijk over de regels en ze tonen direct hun coronapas. Alleen de mondkapjes-
plicht, daar moeten we ze weleens op wijzen, aldus Jaak Naulaerts, Den Bompa in Essen. 
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In Den Bottel aan de Vrijheid in Hoogstraten merken ze een groot verschil. ‘Als we kijken naar 
onze avondservice, dan is ruim de helft van de tafeltjes toch ingenomen door Nederlanders. 
Ze zijn moeilijker in te tomen’, zegt Marc Ceuppens lachend. ‘Maar uiteindelijk zijn ze allemaal 
heel begripvol. En toegegeven: ze zijn toch net iets guller dan Vlamingen. Ze eten meestal ook 
veel uitgebreider en laten achteraf toch wel een flinke fooi na.’ 
 
De Nederlanders vangen die terugval op, volgens Paul Snoeys, Gulden Coppe. 
 
Verderop in de straat, bij de Gulden Coppe, merken ze ook verschil. ‘Zeker de laatste weken 
komen er meer Nederlanders over de vloer’, zegt Paul Snoeys. ‘Ze zijn meer dan welkom. We 
merken dat heel wat klanten annuleren omdat ze in quarantaine moeten. Ook groepen en 
bedrijven komen niet meer. Ergens vangen de Nederlanders dus die terugval op.’ Bron: BN De 
Stem, 5 december 2021. 
 

 

Drukte bij de draaimolen op de kerstshow van Intratuin. © Jan Ruland van den Brink 
 
Grootste kerstshow van Europa bij Intratuin in Duiven bomvol; hoezo 1,5 
meter afstand? 
 
Het blijft dubbel: vermijd contacten om het coronavirus niet te verspreiden, maar bij Intratuin 
in Duiven kun je over de koppen lopen bij de kerstshow. ‘Wij volgen trouw de richtlijnen van 
het RIVM.’ 
 

Chantal Prins is 17 jaar, komt uit Vaassen en geniet met volle teugen van de kerstsfeer in de 
Intratuin Duiven. ‘Ik ben een enorme fan van kerst. Vorig jaar ben ik hier voor het eerst 
geweest en toen vond ik het al geweldig. Dit is echt een droom voor mij. Vooral Christmas 
World 2021 op de bovenverdieping vind ik fantastisch.’ Bron: DG, 5 december 2021. 
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De examens gaan er weer net zo uitzien als voor de coronacrisis 

De examens gaan er weer net zo uitzien als voor de coronacrisis. Dat blijkt uit het voorstel 
examenmaatregelen van het ministerie van Onderwijs, een concept dat in handen is van De 
Telegraaf. 

De versoepelingen van het afgelopen examen zijn van de baan, ondanks dat de 
leerachterstanden nog lang niet ingelopen zijn. Zo krijgen scholieren dit jaar niet drie, 
maar twee herkansingen en verdwijnt het derde tijdvak, waardoor leerlingen minder ruimte 
hebben om hun examens te spreiden. 

Ook de duimregeling, waarbij leerlingen een vak niet mee konden laten tellen, verdwijnt. 
Hierdoor wordt er door het ministerie weer ingezet op een regulier centraal examen. Bron: AD, 
6 december 2021. 

Omikron-variant is in een derde van Amerikaanse staten aangetroffen 

De nieuwe Omikron-variant van het coronavirus is inmiddels in ongeveer een derde van alle 
Amerikaanse staten aangetroffen. Toch blijft de Delta-variant van het virus voorlopig 
verantwoordelijk voor 99,9 procent van alle infecties in het land, zo hebben Amerikaanse 
gezondheidsfunctionarissen zondag laten weten. 

De Omikron-variant heeft zich in ieder geval verspreid naar zestien staten: California, 
Colorado, Connecticut, Hawaii, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, 
Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington en Wisconsin. Bij veel van 
de besmettingen gaat het om mensen die volledig zijn gevaccineerd. Zij hebben slechts milde 
symptomen. 

Anthony Fauci, de medische topadviseur van de Amerikaanse regering, zei zondag tegen 
televisiezender CNN daarom dat de situatie omtrent de nieuwe variant in de Verenigde Staten 
'vooralsnog niet heel ernstig is'. Hij voegde daar echter aan toe dat het nog te vroeg is om 
definitieve conclusies te trekken, en dat meer onderzoek nodig is. Bron: AD, 6 december 2021. 

In België denkt men dat Omikron al langer in het land is dan tot nu toe 
werd gedacht 

In België bestaat het vermoeden dat de Omikron-variant al langer in het land is dan tot nu 
toe werd gedacht. Officieel telt België nu negen besmettingen met de virusvariant, maar na 
nieuw onderzoek blijkt een tiener die enkele weken terug positief testte ook drager van 
Omikron te zijn. Waarschijnlijk raakte zij besmet op school. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat er verschillende Omikron-
besmettingen gevonden werden in de Sint-Fransiscusschool in Melle, schrijft Het Laatste 
Nieuws. De variant moet de school zijn binnengekomen, nadat iemand van de 
Belgische waterpoloploeg in Tsjechië besmet raakte. 

De Belgische viroloog Emmanuel André meldde eerder dat dit een van de bekende 
besmettingsclusters is met de variant. ‘We kunnen deze besmettingscluster linken aan 
de groep uit Tsjechië’, bevestigt het agentschap. Het doet vermoeden dat Omikron 
waarschijnlijk al verder verspreid is dan gedacht. Bron: AD, 6 december 2021. 

Jordaanse rechtbank heeft vijf hoge 
gezondheidsfunctionarissen veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf  

Een Jordaanse rechtbank heeft vijf hoge gezondheidsfunctionarissen veroordeeld tot drie jaar 
gevangenisstraf voor schuld aan de dood van 10 coronapatiënten. Die kwamen in maart om 
het leven door een storing in een groot staatsziekenhuis, waarbij 
de beademingsapparatuur ruim een uur zonder zuurstof kwam te zitten. 
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Kort na het drama maakte gezondheidsminister Nathir Obeidat publiekelijk zijn excuses en 
trad af. Premier Bisher al Khasawneh zei dat de hele regering verantwoordelijkheid droeg voor 
het fatale incident. De rechtbank acht de voormalig directeur van het ziekenhuis in de stad 
Salt en vier van zijn naaste medewerkers schuldig. Bron: AD, 6 december 2021. 

De Zwitserse farmaceut Roche brengt begin volgend jaar een snelle 
antigeentest 

De Zwitserse farmaceut Roche brengt begin volgend jaar een snelle antigeentest op de markt 
die kan vaststellen of men besmet is met Covid-19 of met de seizoensgriep. De symptomen 
van een besmetting met de griep of met Covid-19 zijn vaak hetzelfde. De test combineert beide 
en is bestemd voor zorgprofessionals. Het resultaat van de test zou al binnen dertig 
minuten beschikbaar zijn. De tests zouden vanaf januari in Europa beschikbaar moeten zijn 
en ook de Omikron-variant detecteren. Bron: AD, 6 december 2021.  

'De lessen die we hebben geleerd van coronapandemie moeten we niet in 
de wind slaan' 

'De lessen die we hebben geleerd van coronapandemie moeten we niet in de wind slaan', zegt 
een van makers van het AstraZeneca-vaccin. 'Toekomstige pandemieën zullen mogelijk 
dodelijker zijn dan de huidige.' De wereld moet ervoor zorgen beter voorbereid te zijn op een 
toekomstige uitbraak. 

‘Dit zal niet het laatste virus zijn dat ons leven en levensonderhoud bedreigt’, zegt hoogleraar 
vaccinologie aan de universiteit van Oxford, Sarah Gibert, volgens de Britse omroep BBC. ‘De 
waarheid is dat de volgende erger kan zijn. Mogelijk besmettelijker, dodelijker, of beide.’ 

‘We mogen na alles wat we hebben meegemaakt niet tot de ontdekking komen dat er, door de 
economische verliezen die we hebben geleden, nog steeds geen geld is om ons voor te 
bereiden op een pandemie. De vooruitgang die we hebben geboekt en de kennis die we hebben 
vergaard, mogen niet verloren gaan.’ Bron: AD, 6 december 2021. 

Japan meldt de derde Omikronbesmetting 

Een man die onlangs in Italië verbleef en naar Japan reisde is het derde Omikrongeval in het 
Aziatische land, meldt een overheidswoordvoerder. Afgezien van het feit dat het om een 
dertiger gaat, worden geen details vermeld. Ook 's mans nationaliteit of land van herkomst 
worden niet genoemd door de Japanse autoriteiten. Bron: AD, 6 december 2021.  

Ziekenhuizen breiden vandaag aantal ic-bedden uit van 1150 naar 1250 

De ziekenhuizen breiden vandaag het aantal ic-bedden uit van 1150 naar 1250. Om die 
bedden te kunnen leveren, moet andere zorg worden afgeschaald en dat zorgverleners weg 
worden gehaald bij andere zorgtaken. 'Pijnlijk', noemde het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding dat vorige week. 

Het aantal patiënten op de ic's moet altijd lager blijven dan de maximale capaciteit. Dit omdat 
er altijd minimaal 188 bedden vrij moeten zijn voor noodopnames. Dat aantal wordt nu niet 
gehaald. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit kan een op de drie ziekenhuizen helemaal 
geen planbare zorg meer leveren. 

Daaronder vallen bijvoorbeeld knie- en heupoperaties. Ook kan bijna een op de drie 
ziekenhuizen de kritieke planbare zorg niet altijd volgens planning leveren. ‘Dit betekent dat 
hartoperaties of kankerbehandelingen een of soms meerdere keren worden uitgesteld’, aldus 
de NZa. Bron: AD, 6 december 2021. 
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Uitkeringsinstantie UWV heeft 1.1 miljard euro loonsteun toegekend  

Uitkeringsinstantie UWV heeft in de laatste periode waarin ondernemers wegens 
de coronacrisis loonsteun konden aanvragen dik 26.000 verzoeken toegekend, voor in totaal 
bijna 1,1 miljard euro. Deze werkgevers zijn bij elkaar goed voor 442.000 banen. De 
steunvraag kwam vooral van horeca- en cateringbedrijven. 

In de voorgaande periode voor NOW-steun, die liep van april tot en met juni, vroegen nog 
46.000 ondernemers deze subsidies aan. Van de bijna 27.500 aanvragen, het laagste aantal 
sinds het optuigen van de steunmaatregel, zijn er 1133 afgewezen omdat ze volgens het 
UWV niet aan de voorwaarden voldeden. 

In totaal maakte het UWV sinds het begin van de NOW-regeling al meer dan 20 miljard 
euro over. Het gaat hier om voorschotten op basis van geschat omzetverlies. Na een definitieve 
berekening stelt het UWV pas vast op hoeveel geld werkgevers daadwerkelijk recht hadden. 
Dan kan een nabetaling volgen of moet een deel worden terugbetaald. Bron: AD, 6 december 
2021.  

Nieuwe GGD-directeur wil dat coronatrein harder gaat rijden: ‘Voelt zuur 
dat we weer in moeilijke tijd zitten’ 

Yvonne van Duijnhoven (52) sprong van de ene voortrazende trein op de andere. Van de GGD 
in Amsterdam naar die in Rotterdam, waar ze sinds deze zomer directeur is. De trein moet nu 
weer een tandje harder rijden, met méér prikken en méér testen. ‘We hebben in deze pandemie 
nog geen meevallers gehad.’ 

Bij de aankondiging van haar overstap in mei sprak Van Duijnhoven nog optimistisch over de 
‘slotfase van de coronabestrijding’. ‘Ik hoopte ook echt dat we in het staartje van de 
coronacrisis terecht zouden komen, maar ik geloof nu niet meer zo in staartjes. Het is een 
blijvende opgave.’ 

Een opgave waar zij alles van weet. Vanaf de eerste dag zat zij als hoofd infectieziekten, ze is 
van huis uit epidemioloog, midden in de coronacrisis in Amsterdam. Testen, vaccineren, bron- 
en contactonderzoek, het heeft voor haar geen geheimen. ‘Ik stap dus ook makkelijk van de 
ene voortdenderende trein op de andere, omdat ik er al in heb gezeten. Verschillen zijn er ook 
weinig.’ Bron: AD, 6 december 2021. 

GGD-directeur Saskia Baas zwaait af: ‘Er zijn deze pandemie 17 miljoen 
bondscoaches, ingewikkeld’ 

Drie jaar geleden stapte Saskia Baas binnen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Nu vertrekt 
ze tijdens de grootste gezondheidscrisis ooit. ‘Wanneer is het een goed moment om te gaan? 
Alles staat klaar om de komende maand veel te vaccineren. De volgende stap is werken aan 
de GGD van de toekomst. Dat is aan mijn opvolger.’  

De 56-jarige Saskia Baas is misschien niet zo’n bekend gezicht als te verwachten is van de 
directeur van een van de grootste GGD’en in Nederland. Ze schoof niet aan tafel bij de 
talkshows op primetime en voerde niet steeds het woord bij nieuws over de Rotterdamse GGD. 
Ze koos haar moment als het haar moment was. Kritiek uitte ze deze pandemie áchter de 
schermen. Bron: AD, 30 mei 2021. 

Duizenden vaccinweigeraars geraakt bij maatregelen: in enkele wijken 
minder dan zes van de tien geprikt 

Speciale maatregelen voor vaccinweigeraars zouden duizenden regiogenoten raken. Vooral in 
Rotterdam, waar de vaccinatiegraad onder volwassenen met 69 procent een van de laagste 
van Nederland is. Maar ook in de grotere gemeenten rond de Maasstad hebben minder mensen 
een coronaprik gehaald dan het landelijke gemiddelde.  
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Wat die mogelijke maatregelen voor volwassen vaccinweigeraars zijn? Minister Hugo De Jonge 
wil er nog niet over uitweiden. Maar het kabinet denkt er wel over na ‘ter bescherming van de 
mensen die het risico lopen om in het ziekenhuis te komen, zodat de zorg voor ons allemaal 
toegankelijk blijft’. Komende dinsdag is de persconferentie over wat er staat te gebeuren nu 
de druk op de ziekenhuizen toeneemt.  Bron: AD, 27 oktober 2021. 

De Indiase gezondheidsautoriteiten dringen bij de bevolking aan op 
vaccinatie 

De Indiase gezondheidsautoriteiten dringen bij de bevolking aan op vaccinatie, nu het aantal 
Omikron-besmettingen dit weekend is opgelopen naar 21. Er zijn nu negen besmettingen 
bekend in de westelijke staat Rajasthan, acht in Maharashtra, twee in Karnataka, één in 
Gujarat en één in de hoofdstad New Delhi. 

‘De inwoners van Delhi moeten zich volledig laten inenten, een mondkapje dragen en sociale 
afstand bewaren’, zegt gezondheidsminister Satyendar Jain op Twitter. De eerste besmetting 
met de virusvariant werd donderdag in Karnataka vastgesteld. Het ging daarbij om iemand 
die niet recent in het buitenland verbleef. 

De meeste andere Omikron-besmettingen deden zich wel voor bij personen die onlangs 
terugkwamen uit het buitenland, maar artsen vermoeden dat de variant ook al onder 
de lokale bevolking rondgaat. ‘Omikron is hier en verspreidt zich momenteel in de 
gemeenschap’, zegt chirurg Arvinder Singh Soin. ‘Dus maskers op en laat je inenten.’ 

In India is 51 procent van de volwassen bevolking volledig ingeënt. 85 procent van de 944 
miljoen volwassenen heeft minstens één prik gehad. Tientallen miljoenen mensen zijn, 
vanwege vaccintekorten, te laat met hun tweede prik. De afgelopen 24 uur werden in 
India 8895 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld en steeg het dodental met 211. Bron: AD, 
6 december 2021.  

Antidiscriminatiebureau overspoeld met klachten van ouders over 
zwembaden die QR-code vragen 

Antidiscriminatiebureau Vizier krijgt veel klachten binnen van mensen die zich door de 
coronamaatregelen gediscrimineerd voelen. Opvallend veel klachten komen van 
ongevaccineerde ouders die de zwemles van hun kinderen niet kunnen bijwonen.   

Bij Vizier kwamen tot nu toe dit jaar 736 discriminatieklachten binnen. Bijna een derde 
daarvan gaan over het coronabeleid, zegt Ralph Sluijs van Vizier, de regionale 
adviesorganisatie voor Oost-Nederland ter voorkoming en bestrijding van discriminatie.  

De ruim tweehonderd klachten gaan vooral over de toegangsregels rond het coronabewijs en 
de mondkapjesplicht. Bijna 150 klachten betroffen het niet kunnen tonen van een geldig 
coronabewijs waardoor mensen toegang tot de horeca werd geweigerd. ‘Maar ook relatief veel 
van ouders die hun kind willen begeleiden tijdens de zwemles, en hen niet alleen naar de 
kleedkamer willen laten gaan’, aldus klachtenconsulent Sluijs. 

Mensen zitten hoog in de emotie. Soms zijn ze blij dat ze stoom kunnen afblazen. Een enkeling 
verbreekt boos de verbinding, aldus Ralph Sluijs, Vizier. Bron: DG, 6 december 2021.. 

Amerikaanse onderzoekers concluderen dat jongeren die na een 
coronavaccinatie last krijgen van myocarditis snel weer helemaal 
opknappen 

Amerikaanse onderzoekers concluderen dat jongeren die na een coronavaccinatie last krijgen 
van myocarditis, een zeldzame ontsteking van de hartspier na de prik, over het algemeen snel 
weer helemaal opknappen, meldt het tijdschrift Circulation. 
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De wetenschappers - onder meer verbonden aan de Harvard-universiteit, hebben data 
van 139 tieners en jongvolwassenen geanalyseerd die last kregen van een ontstoken 
hartspier. De aandoening doet zich sowieso vooral onder jongeren voor. 

In negen van de tien gevallen volgde de uitzonderlijke bijwerking op de tweede prik, 
doorgaans twee dagen na toediening van een zogeheten mRNA-vaccin, zoals die van Pfizer en 
Moderna. Negen op de tien patiënten waren jongens en mannen. 

Het meest voorkomende symptoom waar de jongeren last van kregen, was pijn op de borst. 
Zo'n 30 procent had ook last van koorts en kortademigheid. De meesten gingen met deze 
klachten naar het ziekenhuis. 1 op de 5 lag kort op de ic. 

Bij ongeveer een even grote groep was de functie van de linker hartkamer licht verstoord. Bij 
alle patiënten die terugkwamen voor een vervolgafspraak, functioneerde het hart weer 
helemaal normaal, aldus de studie. Alle jongeren overleefden het. 

De American Heart Association constateert dat de voordelen van vaccinatie ook voor jongeren 
'de zeer zeldzame risico's op nadelige effecten ver overstijgen'. Volgens bijwerkingencentrum 
Lareb zijn in Nederland 65 gevallen van myocarditis vastgesteld. Bron: AD, 6 december 2021. 

Omstreden 2G-plan op de lange baan, langere avondlockdown dreigt 

Het kabinet bevriest het controversiële plan om ongevaccineerden buiten te sluiten (2G). Ook 
de uitbreiding van de coronapas naar werk en onderwijs gaat op de lange baan. Het ontbreekt 
aan voldoende politiek draagvlak, ook is het te vroeg om al sectoren te heropenen. Daarmee 
dreigt er een langere avondlockdown.  

Minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) meldt het uitstel zojuist in een brief aan 
de Tweede Kamer. ‘Met de hoge infectiedruk nu en de aanhoudende druk op de zorg 
verwachten we niet dat er op korte termijn ruimte ontstaat om delen van de samenleving 
verder te openen met 2G.’   

Ook de onzekerheden rond de nieuwe Omikron-variant gooien roet in het eten, merkte de 
minister bij de inbreng van diverse fracties op de wetsvoorstellen die deze week behandeld 
zouden worden. ‘Daardoor is de steun onvoldoende zeker.’  

Het kabinet pleit er nu voor om de wetsvoorstellen in het nieuwe jaar te behandelen, daardoor 
dreigt wel een langere avondlockdown, bevestigt een Haagse ingewijde. Al wil De Jonge daar 
formeel niet op vooruitlopen.  

Deze week zou de Tweede Kamer debatteren over uitbreiding van de coronapas (3G) naar 
werkvloer en het onderwijs. Ook het plan om alleen nog gevaccineerde of genezen personen in 
horeca, bij concerten en festivals toe te laten (2G) zou behandeld worden. Daar riskeerde het 
kabinet een forse politieke nederlaag, alleen VVD en D66 toonden zich voorstander.  

Een massief blok in de Tweede Kamer is fel gekant tegen 2G. Onder meer coalitiepartij 
ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks gaven aan meer heil te zien in 1G - iedereen 
testen. Maar dat kost wekelijks tussen de 200 miljoen euro en 1,4 miljard, al naar gelang het 
type test en de sectoren waar 1G zal gelden.  

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker is dus ook tevreden met het uitstel: ‘Zoals vaker gezegd 
vinden we 2G - nu en ook later - geen heilzame weg. Wel moeten we werk maken van een 
langetermijnstrategie over hoe we gaan leven met corona. Nu is maximale creativiteit nodig 
om te zorgen dat iedereen ook op lange termijn mee kan blijven doen in de samenleving. Zoveel 
mogelijk testen is van die strategie een belangrijk onderdeel.’ PVV-Kamerlid Fleur Agema is 
‘dankbaar’ dat de Kamer ‘de pauzeknop indrukt’: ‘De wetenschappelijke onderbouwing 
ontbreekt voor 2G en ook voor 3G op werk en in het onderwijs. Ik hoop dat het ook tot afstel 
komt.’ 
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Critici stellen dat het 2G-protocol een tweedeling in de toch al gepolariseerde samenleving 
veroorzaakt. Volgens berekeningen van het Outbreak Management Team kan 2G wel flink 
helpen tegen besmettingen en ziekenhuisopnames. Vergeleken met 3G kan het aantal 
infecties gehalveerd worden, het aantal ziekenhuisopnames zou met dik 80 procent dalen. 

Het kabinet houdt daarom onverminderd vast aan 2G en een bredere inzet van de coronapas, 
schrijft De Jonge:  ‘Zonder toepassing van 2G zullen bepaalde sectoren, zoals delen van de 
horeca, cultuurinstellingen en evenementen, langer dan nodig gesloten moeten blijven.’ 

In januari zal meer duidelijk zijn over de nieuwe Omikron-variant, ook worden de effectiviteit 
van 3G en 2G nog beter onderbouwd. ‘Dat zijn cruciale bouwstenen die door uw Kamer 
betrokken kunnen worden.’  

Pas 11 januari praat de Kamer verder over het routeboekje rond 2G en 3G op meer plekken. 
Dan is meer duidelijk over de nieuwe variant, de effecten van de avondlockdown en ervaringen 
met 2G en 3G in andere landen.  

De 2G-discussie is in diverse andere landen al ingehaald door het debat over een verplichte 
coronavaccinatie. Oostenrijk en Duitsland willen de inenting vanaf februari verplichten, 
andere landen werken met een plicht in diverse sectoren - de zorg, het onderwijs, defensie. 
In Nederland is de prikplicht nu niet aan de orde. Kabinetsplannen zijn er niet, zei premier 
Rutte tijdens de laatste coronapersconferentie. ‘Maar je kunt ook niks uitsluiten.’ En De Jonge 
zei vrijdag daarover: ‘ik heb geleerd niet te stellig te zijn.’ 

Een Kamermeerderheid laat de optie van een verplichte coronavaccinatie ook open. Vorige 
week stemde het parlement over een motie van Forum voor Democratie tegen de 
vaccinatieplicht, maar die haalde geen meerderheid. Onder meer VVD, D66, CDA, GroenLinks 
en PvdA stemden tegen die motie. Bron: AD, 6 december 2021. 

ChristenUnie komt met alternatief voor ‘2G-beleid’: ‘Massaal testen van 
iedereen’ 

De ChristenUnie wil dat op de langere termijn iedereen, gevaccineerd of niet, zich steeds laat 
testen voor toegang. De partij doet dat als tegenvoorstel voor de plannen van het demissionaire 
kabinet. Daarin mogen mensen alleen naar bepaalde evenementen als zijn gevaccineerd zijn 
tegen het coronavirus of eerder besmet zijn geweest. 

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo De Jonge verdedigen dit zogenoemde 2G-beleid 
dinsdag in de Tweede Kamer. Zij willen ermee voorkomen dat deze winter de ziekenhuizen 
overlopen, zonder dat daarvoor telkens zware beperkende maatregelen nodig zijn die ook 
gevaccineerden treffen. Zij lopen immers minder veel risico om ernstig ziek te worden. 

Aan het wetsvoorstel wordt nog gewerkt, dat wordt op zijn vroegst eind deze week verwacht. 
Maar de ChristenUnie toonde zich eerder al kritisch over deze mogelijke aanpak, die in andere 
landen al wel wordt gevolgd, omdat die tot polarisatie en een tweedeling in de maatschappij 
zou kunnen leiden. Mede daardoor is steun voor 2G in de Kamer nog onzeker. 

 ‘1G’, zo noemt de ChristenUnie het eigen voorstel, dat dus geen onderscheid meer maakt 
tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Iedereen die naar een planbaar evenement wil, 
moet een PCR-test ondergaan. Voor meer dagelijkse activiteiten kan een antigeentest volstaan. 
Dat mag ook een zelftest zijn. 

Ook omdat de bescherming door vaccins afneemt is het volgens de ChristenUnie belangrijk 
dat de komende tijd meer wordt getest. Door besmettingen sneller op te sporen kan het virus 
worden vertraagd en de druk op de zorg worden verlicht, denkt de partij. 

Kamerlid Mirjam Bikker erkent dat vaccinaties ‘absoluut’ een bijdrage leveren in de strijd 
tegen het coronavirus. ‘Maar als we weten dat de vaccinatiegraad nooit 100 procent zal zijn, 
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dat de beschermingsgraad van vaccinaties afneemt en dat vaccinatie niet bij iedereen werkt, 
zal dat nooit de hele oplossing zijn.’ 

De PvdA staat open voor de aanscherping van een 2G-coronatoegangsbewijs waarmee alleen 
gevaccineerden en van het virus herstelde personen een geldige QR-code krijgen. De 
coronapas op de werkvloer komt er als het aan de PvdA ligt niet, meldt de Volkskrant. ’Ik wil 
met een open blik kijken naar 2G’, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken in een dubbelinterview 
met D66-collega Jan Paternotte. 

Zij benadrukt dat de PvdA-fractie nog geen definitief standpunt heeft ingenomen over het 
wetsvoorstel dat demissionair premier Mark Rutte vrijdag aankondigde. ‘Personen moeten 
ongeacht hun vaccinatiestatus kunnen blijven werken, stelt Kuiken.’ Bron: AD, 15 november 
2021. 

Nog steeds verblijven reizigers uit Zuid-Afrika in het quarantainehotel in 
Badhoevedorp 

Van de aanvankelijke 44 reizigers die tien dagen geleden op Schiphol uit Zuid-Afrika 
aankwamen, verblijven er nog altijd zo'n twintig in het quarantainehotel in Badhoevedorp. 
Het gaat daarbij om mensen die nog corona hebben, alsook een aantal dat om praktische 
redenen nog niet kan vertrekken.  

De laatsten mogen wel al uit isolatie. ‘Vaak moeten nog formaliteiten geregeld worden om 
de terugreis te kunnen beginnen en moet er een vlucht geboekt worden’, legt de GGD 
Kennemerland uit. De GGD verwacht dat meerdere mensen vandaag het hotel verlaten. Een 
onbekend aantal zal langer blijven. 

Wie nu nog positief test, moet in quarantaine blijven. Een mobiele testunit komt vrijwel 
dagelijks langs om mensen te testen. Geen van de betrokkenen is ernstig ziek. Sommigen 
hebben lichte klachten, anderen zijn klachtenvrij. ‘Dit is een zware opgave voor hen, dat 
realiseer ik me terdege’, zegt GGD-directeur Bert van de Velden. 

‘Daarom doen we er alles aan om het verblijf zo goed mogelijk te maken door ruimhartig te 
zijn in het aanbieden van alles wat nodig is’, zegt Van de Velden. Dagelijks zijn 
verpleegkundigen aanwezig 'voor directe steun' en om vragen te kunnen beantwoorden. Bron: 
AD, 6 december 2021. 

Rusland meldt eerste Omikron besmetting 

Rusland heeft voor het eerst de Omikron-variant van het coronavirus vastgesteld. Het gaat 
daarbij om personen die terugkeerden uit Zuid-Afrika, meldt 
consumentenrechtenorganisatie Rospotrebnadzor. Tien personen die aankwamen testen 
positief op het coronavirus. Bij twee van hen ging het om omikron. President Poetin heeft de 
regering vorige week om een actieplan gevraagd om de virusvariant te bestrijden. Hij wees 
daarbij op de noodzaak om voldoende medicijnen, zuurstof en ziekenhuisbedden, gereed te 
houden. Bron: AD, 6 december 2021. 

Er zijn vorige week door de GGD's meer dan 150.000 
boosterprikken gezet 

Er zijn vorige week door de GGD's meer dan 150.000 boosterprikken gezet, waarmee het 
totale aantal aanvullende coronavaccinaties naar 230.000 steeg. Morgen worden de 
wekelijkse totaalcijfers bekendgemaakt. Het totaal loopt dus nog op. 

Minister De Jonge zei in de Tweede Kamer dat de GGD's vorige week 200.000 boosters zouden 
toedienen.  Ook geven ziekenhuizen hun medewerkers, huisartsen en ambulancepersoneel 
een boosterprik. Die cijfers zijn niet meegenomen in de stand. Bron: AD, 6 december 2021. 
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Het RIVM waarschuwt voor een vals e-mailbericht  

Het RIVM waarschuwt voor een vals e-mailbericht dat op het eerste gezicht van deze 
organisatie lijkt te komen. De lezers daarvan wordt gevraagd een afspraak voor een 
coronasneltest te maken.   

In de e-mail staat dat mensen in de nabije omgeving besmet zijn geraakt met het coronavirus. 
De geadresseerde kan zogenaamd kosteloos een afspraak maken voor een sneltest door op 
een link in de e-mail te klikken. Aansluitend worden diens bankgegevens gevraagd. Maar het 
is allemaal vals. ‘Het RIVM verzendt geen berichten over (mogelijke) besmettingen met het 
coronavirus bij u in de buurt en zal nooit vragen om bankgegevens’, aldus een woordvoerder. 

Het RIVM roept ontvangers van de mail op om niet op de link in het bericht te klikken, het 
genoemde telefoonnummer niet te bellen en de e-mail direct te verwijderen. Ze kunnen 
melding doen van fraude op fraudehelpdesk.nl. Bron: AD, 6 december 2021.  

Er liggen nu 2754 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen 

In totaal liggen er nu 2754 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 62 
meer dan zondag, zo blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares liggen nu 611 coronapatiënten, 13 meer dan zondag. Op 
de verpleegafdelingen worden momenteel 2143 coronapatiënten behandeld, een toename van 
49 vergeleken met een dag eerder. 

In de afgelopen 24 uur werden er 211 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen, het laagste aantal in drie weken. Op de ic's werden 51 patiënten met 
corona opgenomen. Bron: AD, 6 december 2021. 

Militaire artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel gaan 
ziekenhuizen assisteren 

Militaire artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel gaan ziekenhuizen assisteren 
in het zwaar getroffen Limburg. In het VieCuri Medisch Centrum in Venlo gaan vijfentwintig 
militairen aan de slag en in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen acht. 

Vanuit het Maastricht Universitair Medisch Centrum gaat een militaire planner het Regionaal 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding bijstaan. Defensie verleent al steun in Utrecht. Zestig  
militairen springen daar bij op de corona-afdeling van het UMC Utrecht. Bron: AD, 6 december 
2021. 

Rusland heeft Indiase medicijnautoriteiten gevraagd Sputnik-M 
vaccin goed te keuren 

Rusland heeft de Indiase medicijnautoriteiten gevraagd het Sputnik-M vaccin -  een voor 
kinderen bedoelde versie van het Sputnik-V vaccin - goed te keuren voor gebruik bij jongeren 
tussen de 12 en 17 jaar, meldt investeringsfond RDIF. Het Russische ministerie van 
Volksgezondheid gaf het vaccin vorige maand al het groene licht. Het vaccin zal vermoedelijk 
tegen eind december beschikbaar zijn. Bron: AD, 6 december 2021. 
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Nigeria veroordeelt het besluit van Groot Brittannië om vliegverbod in te 
stellen  

Nigeria veroordeelt het besluit van Groot Brittannië om een vliegverbod van en naar het land 
op te stellen als 'reis-apartheid'.  De Britten hebben daartoe besloten omdat 21 van de 134 
vastgestelde Omikron-besmettingen in het land te herleiden zijn naar Nigeria. 

Nigeriaanse commissaris Sarafa Tunji Isola vertelde op de Britse radio: ‘Het reisverbod is 
apartheid. We hebben nu niet te maken met een plaatselijk probleem, maar met een 
pandemisch probleem. Hiervoor zou je een globale aanpak verwachten, niet een selectieve.’ 
Verder benadrukt hij dat de Omicron-variant milder lijkt te zijn dan delta, en dat we dus niet 
van stapel moeten lopen.  

Veel over de Omicron-variant is nog niet duidelijk. Veel landen nemen hierom het zekere voor 
het onzekere. 

Kroatië meldt eerste twee Omikron-besmettingen 

De gezondheidsdienst van Kroatië meldt ook de eerste twee Omikron-besmettingen te hebben 
vastgesteld. ‘We weten niet zeker wat de bron van de infecties is, omdat geen van 
beide personen in het buitenland is geweest’, zegt epidemioloog Bernard Kaic. ‘Het vermoeden 
is dat beiden besmet zijn geraakt op een zakenbijeenkomst.’ Bij die bijeenkomst zouden ook 
bezoekers uit het buitenland aanwezig zijn geweest. Bron: AD, 6 december 2021. 

Wereldwijd zijn vorig jaar zo'n 627.000 mensen aan malaria overleden 

Wereldwijd zijn vorig jaar zo'n 627.000 mensen aan malaria overleden, een stijging van 69.000 
ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt volgens de Wereldgezondheidsorgansatie 
(WHO) mede door de coronapandemie, omdat de preventie, diagnose en behandeling van de 
ziekte werd verstoord. 

Er waren vorig jaar naar schatting 241 miljoen malariagevallen, 14 miljoen meer dan in 
2019. Van de extra sterfgevallen wordt ruim twee derde gekoppeld aan de pandemie, het 
overige deel aan een nieuwe rekenmethode. De WHO vreesde eerder dat het aantal 
sterfgevallen door de coronacrisis zou verdubbelen. Bron: AD, 6 december 2021. 

In de landen van Europese gezondheidsdienst ECDC zijn dertig nieuwe 
Omikrom-besmettingen vastgesteld 

In de landen die zijn aangesloten bij de Europese gezondheidsdienst ECDC, waaronder 
Nederland, zijn dertig nieuwe gevallen van de Omikron-variant van het coronavirus 
vastgesteld. Daarmee stijgt het totaal naar 212. Het gaat alleen om de Omikron-besmettingen 
in de zogeheten Europese Economische Ruimte. 

Portugal heeft de meeste bevestigde Omikron-besmettingen (34), gevolgd door Denemarken 
(32), Frankrijk (25), Noorwegen (19) en Nederland (18). Ook in dertien andere landen is de 
variant aangetroffen, waaronder Duitsland, België, Italië. 

Bij alle positief geteste personen waren de klachten mild, of er waren helemaal geen klachten. 
Voor zover bekend is niemand aan de variant overleden. 

Wereldwijd zijn er officieel nu ruim 900 Omikron-besmettingen in 47 landen bekend. Bron: 
AD, 6 december 2021. 
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Alle werkgevers in New York City moeten vanaf 22 december 
coronavaccinaties verplicht stellen voor hun werknemers 

Alle werkgevers in New York City moeten vanaf 22 december coronavaccinaties verplicht 
stellen voor hun werknemers. Op deze manier hoopt burgemeester Bill de Blasio een nieuwe 
golf van coronabesmettingen te voorkomen nu de feestdagen en de koudere maanden eraan 
komen.  

‘In New York City hebben we besloten een preventieve, gedurfde maatregel te nemen om de 
verdere groei van het coronavirus en de gevaren ervan te stoppen’, vertelde De Blasia in het 
programma Morning Joe. Vaccins waren al verplicht in de miljoenenstad voor onder 
andere politieagenten, brandweermannen, en leraren. Ook op scholen moet iedereen geprikt 
zijn. De burgemeester maakt zich geen zorgen om eventuele gerechtelijke uitdagingen. Bron: 
AD, 6 december 2021. 

Afgelopen dag zijn 21.053 positieve uitslagen van 
coronatests doorgegeven aan RIVM 

In de afgelopen dag zijn 21.053 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het 
RIVM. Het aantal besmettingen is gestabiliseerd, maar de daling is nog niet ingezet. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 152.144 meldingen van positieve tests. Gemiddeld 
komt dat neer op 21.735 positieve tests per dag. Dat gemiddelde veranderde de afgelopen 
dagen niet veel, terwijl het daarvoor juist 58 dagen achter elkaar was gestegen. Dat wijst erop 
dat Nederland nu net voorbij een piek zit. 

Het RIVM kreeg afgelopen dag 34 meldingen van sterfgevallen vanwege corona. Dat het 
overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn 
gestorven. Bron: AD, 6 december 2021.  

Gefrustreerd door corona? Schreeuwen naar de zee is populair 

Opnieuw een winter met een (avond)lockdown, anderhalvemetermaatregel en een beperking 
op het aantal bezoekers dat men thuis mag ontvangen. De frustratie over aangekondigde 
coronamaatregelen loopt na elke persconferentie weer op. Ondernemers die manieren 
aanbieden om uiting te geven aan (corona)teleurstelling en -frustratie zien hun populariteit 
toenemen, en spelen op die vraag in. 

‘Last van coronastress? Frustraties over de lockdown of de avondklok? Laat het beest in je los 
en vernietig alles in de kamer’, staat op de website van een van de 'sloopkamers' van 
Nederland. Tegen betaling kunnen bezoekers in een veilige omgeving servies tegen de muur 
gooien of met een hamer of hakbijl de boel kort en klein slaan.  

Het fenomeen 'woedekamer' of 'sloopkamer' waaide in 2016 al vanuit Japan en Amerika over 
naar Nederland, maar is de laatste tijd steeds meer in trek, merkt onder meer Sandor van den 
Brand, eigenaar van Dagje uit Breda. ‘We hebben bijna honderd verschillende activiteiten 
waar mensen uit kunnen kiezen, maar de Smash Room is absoluut het populairst. We hebben 
dagelijks zo'n negentig boekingen.’ 

Ook de eigenaar van Rage Room Fun, Brian Savelkouls, zag zijn bedrijf opbloeien tijdens de 
pandemie. Hij zette het op vanuit zijn eigen frustratie. Zijn contract werd niet verlengd 
vanwege de coronacrisis. ‘Toen ik die brief las, werd ik zo boos dat ik de koektrommel door de 
kamer smeet. Dat soort dingen doe ik anders nooit, dus mijn vriendin schrok erg en zei: 'Dat 
doe je nooit meer thuis'!’. En zo was het plan om een ruimte in te richten om daar dingen te 
slopen, geboren’, vertelt Savelkouls. 

Vaak wordt gedacht dat het uiten van emoties door te schreeuwen, te huilen of dingen te 
slopen, bevrijdend werkt. Maar volgens Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie aan de 



116 
 

Rijks Universiteit Groningen, lost dit op zichzelf geen problemen op. Emoties als boosheid of 
onmacht kunnen niet aangepakt worden zonder deze eerst te erkennen, meent hij. ‘Maar we 
zitten in de pandemie allemaal in hetzelfde schuitje en als je je rot voelt, wil je daar vanaf.’ 

Het is dus niet voor niets dat mensen tegen de zee staan krijsen of samen met een groepje het 
servies en de servieskast een kopje kleiner willen maken. Volgens Dijkstra is het alleen niet 
de activiteit zelf die ertoe leidt dat mensen zich opgelucht voelen, maar speelt vooral het 
groepsproces eromheen een rol. ‘In een groep ben je ingebed en voel je je krachtiger.’ 

Toch is de dagelijkse ervaring van Savelkouls anders. ‘Vrijwel iedereen heeft zijn eigen reden 
om langs te komen’, zegt hij. ‘Mensen komen met verhalen over wat ze niet meer mogen en 
kunnen door de coronamaatregelen en hoe ze het gevoel hebben dat alles ze wordt ontnomen.’ 
Hij haalt een voorbeeld aan van een stel dat bij aankomst liep te 'vloeken en te tieren'. ‘Maar 
na afloop kreeg ik van beiden een knuffel. Mensen komen wel degelijk bij hun onderdrukte 
emoties.’ 

 

‘Het is een activiteit die zichzelf verkoopt’, zegt Sandor van den Brand, eigenaar van Dagje uit 
Breda  @ Smash Room Breda  

Ook Van den Brand hoort regelmatig dat bezoekers na afloop hun opgekropte frustratie kwijt 
zijn. ‘Bezoekers vragen of ze een abonnement kunnen nemen.’ Bang dat de interesse voor de 
'sloopkamers' afneemt als de maatregelen in de toekomst definitief worden afgeschaft, is hij 
niet. ‘Frustratie is iets van alle tijden. Maar ik zie zeker een link tussen de coronamaatregelen 
en de behoefte om gezellig met elkaar dingen te slopen.’ 

Savelkouls heeft zich gehouden aan de belofte om thuis geen servies meer kapot te gooien. 
Maar na sluitingstijd maakt hij nog wel eens gebruik van de sloopkamer. ‘Als er tussen het 
servies een Chinese Ming-vaas zit, dan is die voor mij.’ Bron: NOS, 5 december 2021.  

Ook gevaccineerden zijn het zat en verdeeldheid neemt toe, maar 
oplossing is ingewikkeld  

‘Pas je aan en ga verder met je leven’. Maar ook: ‘Niet vaccineren is écht niet in het belang van 
de samenleving als geheel’. Het zijn twee reacties van gevaccineerde ondervraagden uit een 
nieuw onderzoek van I&O Research. Een van de meest opvallende conclusies van het rapport: 
gevaccineerden kunnen steeds minder begrip opbrengen voor ongevaccineerde landgenoten. 
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‘Gevaccineerden hebben het gevoel dat ze door de niet-gevaccineerden een stap worden 
teruggezet’, ziet onderzoeker Peter Kanne van I&O Research. ‘Bij hen leeft het gevoel: wij doen 
netjes wat van ons gevraagd wordt, en er is een kleine minderheid die dat weigert.’ 

Onder ongevaccineerden bestond al veel onvrede over het coronabeleid. Maar nu de groep 
gevaccineerden ook ontevredener wordt, lijkt dat de deur open te zetten voor ongebreidelde 
polarisatie. Kanne: ‘Vergelijk het met een voetbalwedstrijd, waarbij de overheid de 
scheidsrechter is. Als hij niet goed fluit, loopt het uit de hand. Dan worden de groepen boos, 
op de scheids en op elkaar. Het is een rommeltje en dat gebeurt in coronaland nu ook.’ 

Verdeeldheid hoort bij een samenleving, betogen deskundigen. Maar als dat te ver gaat en 
polarisatie ontstaat, ligt escalatie op de loer. Het kan tot onrust of zelfs geweld tussen burgers 
leiden. 

Nog niet eerder bleek uit een onderzoek zo duidelijk dat gevaccineerden het zat zijn. ‘Lange 
tijd zagen we bij gevaccineerden begrip voor de vrije keuze bij het vaccineren. Maar dat begrip 
is aan het afkalven’, zegt onderzoeker Kanne. Vond in oktober nog 64 procent van de 
Nederlanders dat vaccineren een vrije keuze moest blijven, inmiddels is dat 56 procent. 

De frustratie van gevaccineerden wordt volgens Kanne gevoed door het overheidsbeleid. Waar 
in oktober 70 procent van die groep achter het beleid stond, is dat nu 46 procent. Zij vinden 
dat de handhaving op de coronapas bijvoorbeeld niet goed gaat. Dat sentiment vertaalt zich 
volgens Kanne naar een grotere steun voor de coronatoegangspas in de horeca en de 
ziekenhuizen. Gevacccineerden vinden in toenemende mate dat beperkende maatregelen voor 
ongevaccineerden moeten worden ingevoerd. 

Dat de discussie tussen beide partijen momenteel verhardt, dat heeft te maken met twee 
dingen, zegt politicoloog Eelco Harteveld. Hij deed recent onderzoek naar hoe voorstanders en 
tegenstanders van de coronamaatregelen over elkaar denken. 

‘Gevaccineerden voelen zich bedreigd doordat de pandemie niet voorbij gaat, zij zijn bang voor 
hun gezondheid’, ziet Harteveld. ‘Tegelijkertijd zien ongevaccineerden onder meer 2G (een 
coronatoegangsbewijs krijg je alleen als je gevaccineerd bent of corona hebt gehad) juist als 
bedreiging, omdat het hun vrijheden inperkt.’ Dat gevoel van dreiging verklaart volgens de 
politicoloog waarom het zo hoog oploopt. ‘Als je je bedreigd voelt, gaan de hakken in het zand 
en vergroot dat de afkeer naar de andere kant.’ Bron: NOS, 18 november 2021.  

Nijpende situatie in verpleeghuizen door corona: ‘Doen alles om niet te 
hoeven sluiten’ 

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen weten wat hard werken is, maar nu schiet de werkdruk 
wel pijlsnel omhoog. Coronabesmettingen onder bewoners én medewerkers eisen hun tol. ‘We 
doen alles om de deuren niet te hoeven sluiten.’ 

Moe zijn de medewerkers in de verpleeghuizen van het Groene Harten, moe van de zware 
diensten en moe van de zoveelste coronagolf. Het vertaalt zich op enkele locatie tot een hoger 
ziekteverzuim. Met pijn en moeite worden de dienstroosters ingevuld om er geen gaten in te 
laten vallen. Coronazorg is zwaar, zowel fysiek door het moeten werken in beschermende 
kleding als mentaal als bewoners kort na elkaar overlijden. 

De bewoners zien dat een aantal dagbestedingsprojecten tot nader orde zijn afgezegd en van 
een zoete inval van familieleden en andere bezoekers is eveneens geen sprake meer. Het aantal 
bezoekers is beperkt tot maximaal vier per dag om verdere besmettingen onder de bewoners 
en personeel te voorkomen.    

Wij merken dat de werkdruk hoger wordt door corona, aldus Martijn Verkerk. 

‘Wij doen er alles aan om de bewegingsvrijheid van onze bewoners zo groot mogelijk te houden. 
Samen eten, samen activiteiten ondernemen, vrij bewegen en de familie blijven zien. Dat 
vinden wij ontzettend belangrijk. Als medewerkers en bezoekers de coronamaatregelen goed 
naleven, kunnen wij de bewegingsvrijheid zo groot mogelijk houden’, zegt Martijn Verkerk van 
Zorgpartners Midden-Holland. 
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‘Wij merken dat de werkdruk hoger wordt door corona. Naarmate het jaar vordert, zien wij 
langzaam het ziekteverzuim onder medewerkers toenemen’, zegt Verkerk. Medewerkers 
moeten enige tijd thuisblijven als huisgenoten besmet zijn geraakt.  

Recente cijfers van onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet laten dit ook zien. Het 
verzuimpercentage in de landelijke verpleeghuiszorg is dit jaar 8,3 procent. Dit was vorig jaar 
ruim 7 procent, ook al behoorlijk hoog. José van Vliet, voorzitter van de Commissie Arbeid 
van brancheorganisatie ActiZ maakt zich zorgen. ‘Deze cijfers laten wederom zien dat de druk 
op de zorg ongekend hoog is en dat die aanhoudende druk veel te veel vraagt van 
medewerkers.’ 

 
Zorgcentrum Ronssehof in Gouda. © Streetview  

De toegenomen coronabesmettingen in de verpleeghuizen eisen hun tol. Anderhalve week 
geleden kampte bijvoorbeeld het Zorgpartnershuis De Ronssehof in Gouda voor de tweede 
keer in korte tijd met besmettingen. Het ging om zeker vijf van de ongeveer vijftien bewoners. 
Zij werden in strikte isolatie verpleegd. De vorige kleine uitbraak bij dit zorgcentrum was in 
oktober.  

Voor prikken ben ik niet bang meer. Al genoeg gehad in mijn leven, aldus Cor Verhulsdonk. 

Het laatste wat Zorgpartners wil is dat door de besmettingen en de hoge werkdruk de huizen 
de deuren moeten sluiten, zoals in april en mei vorig jaar gebeurde. Het heeft toen tot bijna 
traumatische taferelen onder bewoners en familieleden geleid.  

Ook Marja Van de Poll van Careyn, een zorginstelling met verpleeghuizen in Utrecht en Zuid-
Holland, moet er niet aan denken dat het weer tot een sluiting voor bezoekers en familieleden 
komt. ‘Wij zien het aantal ouderen met corona weer toenemen. De meeste van onze bewoners 
zijn gevaccineerd en daarom verloopt de ziekte in de meeste gevallen nu vaak milder, gelukkig.’  

De huidige situatie vraagt natuurlijk wel veel van onze medewerkers, volgens Marja Van de 
Poll. 

Onder medewerkers van Careyn wordt, net als in andere zorginstellingen, een toename van 
het aantal besmettingen. ‘De huidige situatie vraagt natuurlijk wel veel van onze medewerkers 
en dat is al een lange tijd zo’, zegt Van de Poll. 

De hoop is gericht op de boostervaccins, niet alleen voor de bewoners maar ook voor het 
personeel. In veel huizen zijn de prikken al gezet. De tachtigjarige bewoner Cor Verhulsdonk 
van verpleeghuis De Hanepraij in Gouda heeft als een van de laatsten binnen Zorgpartners 
een boosterprik gehad. Hij is er blij mee. Het was al driekwart jaar geleden dat hij de laatste 
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vaccinatie heeft gehad. ‘Voor prikken ben ik niet bang meer. Al genoeg gehad in mijn leven’, 
zegt hij.   Bron: AD, 5 december 2021. 

Horecabaas Frans (47) lucht hart bij minister Blok: ‘Van wat ik in 14 jaar 
heb opgebouwd, is weinig over’ 

‘Ik ben opgelucht’, verzuchtte horeca-ondernemer Frans van Hall woensdag na afloop van het 
gesprek met Stef Blok, minister van economische zaken. ‘Ik was blij dat ik mijn verhaal kon 
doen.’  

Wat de 47-jarige Woerdenaar de afgelopen twee jaar heeft meegemaakt, is exemplarisch voor 
veel horeca-ondernemers. Van al het moois dat ze hebben opgebouwd, is vanwege de 
coronacrisis nog maar weinig tot niets over. Van Hall startte zijn bedrijf, toen nog alleen 
catering, 14 jaar geleden. In een garage. Samen met een buurman. 

Blok was naar Woerden gekomen om van de Woerdense horecabaas te horen wat de gevolgen 
van corona zijn. Het onderonsje met de minister duurde bij elkaar hooguit een half uurtje, 
maar was lang genoeg om Van Hall na afloop een tevreden gevoel te geven. Er viel zichtbaar 
een last van hem af. Hij was kwijt wat hij wilde zeggen. En dat is niet mis, want corona heeft 
er bij de ondernemer, net als bij veel van zijn collega’s, rigoureus ingehakt. Niet alleen 
financieel, maar ook menselijk.  

 
De Woerdense horeca-ondernemer Frans van Hall in gesprek met minister Stef Blok. © Foto 
Ruud Voest  

Van Hall runt twee cateringbedrijven, een restaurant in Utrecht en een bedrijfsrestaurant in 
het evenementen- en congrescentrum De Hall op bedrijventerrein Middelland. Als gevolg 
van corona ligt de catering voor onder meer het Minkema College stil. Van de Utrechtse 
horecagelegenheid (Mr. Black and the White Ox) heeft de ondernemer twee weken geleden een 
deel noodgedwongen moeten sluiten. En dat terwijl dit restaurant juist op een zeer strategisch 
punt staat. ‘Wij staan dicht bij Leidsche Rijn, het nieuwe middelpunt van Utrecht. We hadden 
hier willen investeren, maar de groei valt weg’, hield hij de minister voor.   

Zijn onvermijdelijke tekorten zijn inmiddels opgelopen tot enkele tonnen, aldus Van 
Hall. ’Onze omzet in Woerden is gedaald met 80 procent, die in Utrecht met 90 procent en de 
catering kan ik bijna wel zeggen met 100 procent.’  
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Vorige maand beleefde hij de beste maand ooit, maar door de meeste recente maatregelen, is 
zijn bedrijf weer een stuk teruggeworpen. ‘Dat doet wel iets met mij en mijn medewerkers. We 
doen dit werk omdat we het allemaal leuk vinden.’   

Van het Rijk heeft Van Hall wel steun gekregen. Ook de belastingdienst stelt zich coulant op. 
Maar deze financiële compensatie dekt niet al het leed, benadrukte Van Hall. In ieder geval 
niet het verlies dat hij inmiddels heeft moeten slikken op het cateringcontract met het 
Minkema. Dit was te recent afgesloten om in aanmerking te kunnen komen voor geldelijke 
steun uit Den Haag. 

Desondanks houdt Van Hall de moed erin en zoekt hij naar nieuwe mogelijkheden. Hij gaat 
zeker niet bij de pakken neerzitten, verzekerde hij de minister. ‘We gaan andere 
werkzaamheden oppakken. We gaan wel weer creatief denken en onszelf aan het werk helpen, 
maar niet met hetgeen waarmee we dat het liefst zouden willen.’ 

En er moet wat hem betreft ook nog wat gebeuren in Den Haag: daar moet een hopelijk nieuw 
kabinet met een lange termijnvisie en een heel goed herstelplan komen. ‘Wij vragen niet om 
onze winst te vergoeden. Ik rijd niet in een Ferrari. We zijn 14 jaar geleden begonnen in een 
garage. Daar willen wij de vruchten van plukken en later ons pensioen en ons gezin van 
onderhouden. De vraag is of dat lukt.’    

Minister Blok was van het verhaal van de Woerdenaar zeker onder de indruk. ‘Iedereen in 
Nederland wordt geraakt door de coronacrisis, maar een ondernemer als meneer Van Hall die 
in de horeca actief is, echt wel stevig.’ Hij benadrukte dat het kabinet alles doet en zal doen 
om de getroffen ondernemers zoveel mogelijk te helpen. Bron: AD, 1 december 2021. 

 

Ilse van Bommel © ED  
 
Corona houdt jongeren niet tegen om te gaan studeren of werken in ’t 
buitenland: ‘Ik had op geen beter moment kunnen gaan’ 
 
Studeren of werken op een idyllische plek, overgoten met zon, zee en strand. Het klinkt als 
een droom, maar voor sommige jongeren is het toch echt werkelijkheid. Hoe is het om in het 
buitenland te verblijven, terwijl corona de wereld vast in haar greep heeft? 
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Hartstikke fijn, luidt het antwoord. Althans, als je ernaar vraagt aan Imke Swinkels (21), Jinke 
Beniers (22), Ilse van Bommel (20), Lisa Van de Burgt (22) en Niels Swinkels (21), allen 
afkomstig uit de Peel maar ze verblijven momenteel over de grens. 
 
Het buitenland trok altijd al. Zo woonde Jinke Beniers eerder al in Berlijn, Fuerteventura, 
Oostenrijk en Zwitserland. Is de 22-jarige Aarlese nu nog in Portugal werkzaam voor een 
bedrijf dat resortvakanties organiseert, over enkele dagen verhuist ze naar Thailand. ‘Je bent 
aan het werk, maar tegelijkertijd heb je gewoon een vakantiegevoel. Je ziet zoveel van de 
wereld. Dat maakt het dubbel zo leuk’, zegt ze. Van corona merkt ze vrij weinig. ‘We dragen 
een mondkapje en desinfecteren onze handen heel vaak.’   
 
Aan de andere kant van de oceaan bivakkeert Lisa Van der Burgt. Eigenlijk zou de 22-jarige 
Lieshoutse vorig jaar voor haar studie naar Engeland gaan, maar door corona kon dit niet 
doorgaan. ‘Na die periode ben ik een pre-master gaan doen, waardoor ik de eerste helft van 
dit jaar vrij was.’   
 
Wat moest ze in die tijd? ‘Ik wilde nog steeds naar het buitenland. Door kennissen ben ik op 
het idee gekomen om een stage te gaan lopen in Aruba.’ 
 
Het was best spannend om te gaan. Een paar weken voor vertrek kreeg ik ook nog eens zelf 
corona, aldus Lisa Van der Burgt.  
 
Inmiddels is ze bezig met haar marketingstage op het eiland. In het begin van haar 
stageperiode waren de coronaregels op Aruba strenger dan in Nederland, maar nu is dat 
helemaal omgedraaid. ‘De coronacijfers zijn hier stabiel. Natuurlijk zijn er nog wel wat 
maatregelen, maar over het algemeen kunnen wij gewoon naar feesten toe.’ 
 
Op buureiland Curaçao zou Ilse van Bommel (20) uit Gemert stage gaan lopen, maar toen het 
afgelopen jaar niet wilde vlotten met haar opleiding besloot ze te stoppen. Dat weerhield haar 
er niet van om toch naar het tropische eiland te vertrekken, ‘zonder de stress van school’. Een 
tussenjaar dus waarin ze gaat werken. ‘Momenteel woon ik in Willemstad en werk ik op een 
basisschool als huiswerkbegeleider. Even weg zijn, nieuwe ervaringen opdoen. Dit heb ik altijd 
al gewild.’  
 
Ze heeft het goed bekeken op Curaçao, want ze hoeft alleen een mondkapje op en rekening te 
houden met de avondklok die tussen drie en half vijf ’s nachts van kracht is.   
 
Corona bezorgt Beek en Donkenaar Niels Swinkels ook weinig last. Hij studeert sinds enkele 
maanden in Lissabon en kan daar doen en laten wat hij wil. Een buitenkans in zijn ogen. ‘Het 
is een makkelijke manier om de wereld te ontdekken en vette dingen te doen. Dat kan hier 
gelukkig nog. Portugal heeft een van de hoogste vaccinatiegraden in Europa. Buiten het 
mondkapje zijn er geen restricties. Alles is open, clubs mogen doorgaan tot zes uur. Qua 
corona zit ik hier supergoed.’ 
 
Als ik college heb, is het ook verplicht om een mondkap te dragen. Zelfs als ik zit. Dat is het 
enige nadeel hier in Spanje, aldus Imke Swinkels. 
 
Voor Imke Swinkels (21) die voor haar opleiding International Business Communication 
momenteel een half jaar in het Spaanse Valencia zit waar ze de minor Spaans volgt, lijkt het 
wel alsof corona geen probleem is. ‘Je mag gewoon op stap gaan alsof er niks aan de hand zit. 
Een QR-code bestaat zelfs niet. Dat is hier ook heel normaal. Afstand houden hoeft niet per 
se, maar op sommige plekken moet je een mondkapje op. Als ik college heb, is het ook verplicht 
om een mondkap te dragen. Zelfs als ik zit. Dat is het enige nadeel hier in Spanje.’ 
 
Hebben ze er bij stilgestaan dat ze mogelijk niet terug kunnen reizen bij onverhoopt sterven 
van opa of als een ouder hulp nodig heeft? Ja, allemaal wel. Lisa Van der Burgt: ‘Ik heb het 
daar wel met familie en vrienden over gehad; iedereen zei dat ik gewoon moest gaan. Het zit 
in mijn achterhoofd maar ik probeer dat ook een beetje los te laten.’ Jinke Beniers: ‘Ik hoop 
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dat mijn werk in dat geval soepel zal zijn; ik zou het wel verschrikkelijk vinden mocht ik geen 
afscheid kunnen nemen.’  
 
Niels Swinkels: ‘Dan ga ik natuurlijk wel terug voor een paar dagen. Als het niet kan, dan 
niet. Het loopt zoals het loopt.’ 
 
Bij Imke Swinkels (geen familie) speelt ook een andere consequentie van 'terug naar huis’ 
vanwege corona door het hoofd: ‘Dat ik dan niet het uiterste uit mijn ervaring zou kunnen 
halen.’  
 
Twijfel sloeg ook bij Lisa Van der Burgt toe toen ze een paar weken voor vertrek zelf corona 
kreeg. Voor beiden is het toch goed uitgepakt en hebben ze nog geen seconde spijt gehad. ‘Ik 
ben heel vrij in wat ik kan doen’, zegt Imke en Lisa constateert: ‘Ik heb zoveel over mezelf 
geleerd.’ 
 
De tropische omgeving maakt veel goed, concludeert Ilse van Bommel: ‘Ik zit hier nu drie 
maanden en het is fantastisch. Soms mis ik mijn familie en vrienden in Nederland. Dat is dan 
wel lastig. Maar met zon, zee en strand om me heen, is dat al gauw vergeten.’  

Ik zie dat mijn vrienden om acht uur van het terras worden geschopt, terwijl ik tot zes uur ’s 

nachts aan het feesten ben, aldus Niels Swinkels. 

Niels Swinkels kan enig leedvermaak niet onderdrukken: ‘Als ik zie hoe slecht het in 
Nederland gaat, dan ben ik blij dat ik hier zit’, merkt hij op. ‘Ik zie dat mijn vrienden vroeg 
van het terras worden geschopt, terwijl ik tot zes uur ’s nachts aan het feesten ben.’ Bron: 
ED, 6 december 2021. 

Corona in Zeeland: 651 nieuwe besmettingen, geen overlijdens 

Het afgelopen etmaal zijn er in Zeeland 651 mensen door de GGD positief getest op corona. 
Dat is iets meer dan afgelopen weekend, toen het aantal nieuwe positieve tests beide dagen 
onder de zeshonderd bleef. Het RIVM meldt in Zeeland geen nieuwe coronagerelateerde 
overlijdens. 

Van die 651 werden de meeste mensen positief getest in Terneuzen (115) en Middelburg (103). 
Verder bleef het aantal per gemeente onder de honderd. 

Er hoefden het afgelopen etmaal geen mensen met corona opgenomen te worden in het 
ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen is ook wat gedaald, maar 
dat komt omdat een deel van de coronapatiënten is overgeplaatst naar ziekenhuizen buiten 
de provincie. Er is nog geen sprake van een daling in het aantal coronapatiënten in de 
ziekenhuizen. 

Op de onderstaande zevendagenlijn zijn de dagelijkse coronacijfers wat meer in perspectief 
geplaatst. Iedere dag op de lijn wordt berekend door de nieuwe besmettingen van de afgelopen 
zeven dagen bij elkaar op te tellen. Zo krijg je een 'voortschrijdende week' waarvan het beeld 
niet wordt vertroebeld door incidentele pieken of dalen. De voortschrijdende week wordt 
berekend per regio, zoals het RIVM Zeeland heeft ingedeeld 

Op de zevendagenlijn is te zien dat de stijging van het aantal geregistreerde besmettingen niet 
enorm fluctueert. In de regio Noord-Zeeland, bestaande uit Schouwen-Duiveland en Tholen, 
is een lichte daling te zien. Hetzelfde geldt voor de Bevelanden. 

Walcheren laat een lichte stijging zien en in de regio Zeeuws-Vlaanderen is na een kleine piek 
weer een daling ingezet. Bron: Omroep Zeeland, 6 december 2021.  
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2 op 3 bouwbedrijven kampen met tijdelijke corona-afwezigen 

Vierenzestig procent van de bouwbedrijven had afgelopen week één of meerdere afwezigen 
door de vierde coronagolf, waardoor de bouwactiviteit vertraagd werd. Dat blijkt uit een 
onderzoek van de Confederatie Bouw. 

Corona treft ook de bouwbedrijven. Het hoge aantal corona-afwezigen hindert de 
bouwactiviteit. Vijfennegentig procent van de getroffen bouwbedrijven ziet zijn 
opleveringstermijn verlengen en drieënnegentig procent loopt kostenverhogingen op als gevolg 
daarvan. vier op tien bouwbedrijven moeten werknemers op tijdelijke werkloosheid plaatsen 
als gevolg van corona.   

Tegelijkertijd stelt de Confederatie Bouw vast dat 75% van de bouwondernemingen momenteel 
één of meerdere vacatures heeft openstaan. Ook dat blijft niet zonder gevolgen voor de 
consument: een kwart van de bouwbedrijven beperkt hun offertes, terwijl één vijfde de 
leveringstermijnen verlengt. Bron: TVL, 6 december 2021.  

In Barneveld loopt nog 29 procent van de volwassenen rond zonder 
corona-vaccinatie 

Van alle volwassenen in Barneveld was een week geleden 29 procent nog niet of niet-volledig 
gevaccineerd tegen het coronavirus. De streng-christelijke gemeente had daarmee de laagste 
vaccinatiegraad van de buurregio's Eemland en Gelderse Vallei, blijkt uit cijfers van het RIVM. 

De gemeente Barneveld, dat bestaat uit de plaats zelf plus negen dorpen, werd op de voet 
gevolgd door het eveneens christelijke Renswoude. Van de Renswoudenaren van 18 jaar en 
ouder had afgelopen zondag 26 procent nog geen of geen volledige vaccinatie gehad. In het 
gelovige Scherpenzeel was op de laatste teldatum van het RIVM 24 procent van de 
volwassenen ongevaccineerd.  

De Valleigemeenten behoren ondanks hun strenge geloofsovertuiging niet tot de koplopers op 
het gebied van vaccinatie-weigeraars. Eenzaam bovenaan staat Urk. In het vissersdorp aan 
het IJsselmeer was vorige week 68 procent van de volwassen bevolking  nog 
ongevaccineerd.  Staphorst volgt op afstand met 41 procent, in Neder-Betuwe en 
Remmerswaal liep bij de laatste telling 37 procent rond zonder coronavaccin.  

De vaccinatiegraad in Eemland/Gelderse Vallei is het hoogst in Leusden. Op 28 november 
was 88 procent van de volwassen Leusdenaren gevaccineerd tegen corona en. Met 12 procent 
niet-gevaccineerden scoort de plaats ten zuiden van Amersfoort ook landelijk hoog. In 
Amersfoort had 16 procent zich nog niet laten vaccineren, evenveel als in Soest. In Baarn (14 
procent), Eemnes (13), en Nijkerk (15) was de vaccinatiegraad vergelijkbaar. Bunschoten (19 
procent)  en Woudenberg (18 procent) telden iets meer ongevaccineerden.     

Volgens cijfers van het RIVM testten in Barneveld de afgelopen week omgerekend 5438 op 
100.000 inwoners positief op het covid-virus. Ze staat daarmee op de vijfde plaats van 
gemeenten met het hoogste aantal besmettingen. Bron: De Stentor, 4 december 2021. 

FFP2 masker beschermt bijna 100 procent tegen Corona 

In sommige landen zijn ze verplicht in het openbaar verkeer: FFP2 maskers. Maar helpen ze 
echt beter tegen Corona dan de zogenoemde operatiemaskers? Het antwoord is volmondig ja. 
Het Duitse Max-Planck-Institut in Göttingen deed een proef met verschillende soorten 
maskers en komt tot de conclusie dat de bescherming zelfs de 100 procent nadert, mits je het 
masker goed draagt. 

Daarbij is het vooral belangrijk om de buigzame clip over de neus goed aan te drukken. 
Iemand die het masker zo draagt en 20 minuten in een kleine ruimte is met een geïnfecteerd 
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persoon, heeft een risico van 0,1 procent om ook Corona te krijgen. Dat betekent dat van 
duizend mensen, slechts een daarna ook Covid-19 heeft. 

Is er ruimte bij de neusbrug, dan loopt het risico op tot 4 procent. Bij operatiemaskers, de 
blauwe die je na gebruik kunt weggooien, is het risico rond de 10 procent, zo schrijven de 
Duitsers in het wetenschappelijke blad Proceedings. De onderzoekers benadrukken dat ze het 
risico zo conservatief mogelijk hebben berekend onder laboratoriumomstandigheden. In de 
praktijk zal het risico nog kleiner zijn. 

Ook wie Corona heeft en een FFP2 masker draagt, vermindert het risico op overdracht sterk. 
De stof filtert veel virussen eruit. Maar nog belangrijker, ontdekten de mensen van het Max-
Planck, is dat de zijkanten van de maskers de ademlucht sterk filteren van aerosolen en weg 
richten van de persoon tegenover je. 

De Duitsers zagen ook dat twee ongemaskerde personen in een kleine ruimte elkaar vrijwel 
zeker aansteken, zelfs op een afstand van drie meter. In Nederland is door het RIVM lang 
getwijfeld aan het nut van maskers. Bron: FAQT, 6 december 2021.  

Duitse studie: FFP2-maskers bieden hoge bescherming tegen corona  

Een studie van het Max Planck-Instituut voor Dynamica en Zelforganisatie in Göttingen 
bevestigt dat FFP2-maskers een extreem hoge bescherming bieden tegen coronabesmetting. 
De doorslaggevende factor is de juiste manier van dragen.  

Dat schrijft de Duitse nieuwszender NDR. Volgens de onderzoekers is de kans op besmetting 
na 20 minuten ruim één op de duizend (0,1 procent) wanneer een besmette persoon en een 
gezonde persoon elkaar in een binnenruimte op korte afstand ontmoeten. Maar daarvoor moet 
het FFP2- of KN95-masker wel goed passen, schrijft het team rond instituutsdirecteur 
Eberhard Bodenschatz in een publicatie van de Amerikaanse National Academy of Sciences. 
Indien het FFP2-masker daarentegen niet optimaal past, bedraagt het infectierisico in 
hetzelfde scenario ongeveer vier procent. Bij chirurgische maskers kan het infectierisico nog 
tot tien procent worden teruggebracht als het masker correct wordt opgezet. 

De onderzoekers berekenden het infectierisico door factoren zoals de grootte van de deeltjes, 
de fysica van de uitademing, verschillende maskertypes en het risico op inademing van 
coronavirussen te combineren. ‘In het dagelijks leven is de werkelijke besmettingskans zeker 
tien tot honderd maal kleiner,’ aldus Bodenschatz in een verklaring van het Göttingen-
instituut. De reden: de ademlucht die aan de randen uit het masker stroomt, is verdund. De 
onderzoekers hadden het risico echter zo conservatief mogelijk willen berekenen.  

Anderzijds is de kans groot dat een gezonde persoon besmet raakt als hij of zij enkele minuten 
zonder FFP2-masker op een afstand van drie meter staat in de lucht die wordt ingeademd 
door een besmette persoon die ook geen masker draagt, aldus de studie. ‘Onze resultaten 
tonen eens te meer aan dat het dragen van maskers op scholen en in het algemeen een goed 
idee is,’ zei Bodenschatz. Bron: De Telegraaf, 6 december 2021. 

Gedupeerden eisen 500 euro voor datalek GGD: criminelen verkochten 
gegevens 

Voor elke Nederlander van wie de persoonsgegevens in de systemen van de GGD zaten, claimt 
de stichting ICAM een schadevergoeding van 500 euro. Door een enorm datalek bij de GGD 
kwamen veel gegevens op straat te liggen. 

Voor mensen van wie de persoonsgegevens aantoonbaar gestolen zijn, claimt de stichting een 
schadevergoeding van 1500 euro. De rechtszaak wordt gevoerd tegen het ministerie van VWS. 
Dat heeft nog niet gereageerd op het voornemen van de stichting. 

Eerder dit jaar onthulde RTL Nieuws dat callcentermedewerkers van de GGD misbruik 
maakten van de toegang die ze hadden. In de systemen stond de privé-informatie van ruim 
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6,5 miljoen Nederlanders. Ook werd deze informatie door medewerkers op grote 
schaal gedownload en online doorverkocht aan criminelen. 

Het GGD-datalek is qua omvang het grootste dat Nederland ooit heeft gekend, zo stelt de 
stichting.   

Kern van het probleem is dat veel te veel medewerkers van de GGD toegang hebben tot bijna 
alle gegevens, zoals in onderstaande video wordt uitgelegd:  

‘Verouderde IT-systemen, waar normaal slechts een klein team GGD-artsen toegang toe had, 
werden toegankelijk gemaakt voor duizenden nieuwe callcentermedewerkers’, schrijft de 
stichting in een toelichting op haar website. ‘Zij kregen vrij toegang tot de privégegevens van 
miljoenen burgers en konden deze met één klik downloaden.’ 

Met die privégegevens lagen de adressen en telefoonnummers van miljoenen mensen op 
straat, met mogelijke identiteitsfraude als gevolg.  

De stichting richt haar pijlen op het ministerie, omdat die verantwoordelijk is voor de 
informatiesystemen waarmee de GGD'en werken. Bovendien waren de problemen al lang 
bekend en werd er geen actie ondernomen. 

De reden dat de stichting zich niet beperkt tot mensen van wie daadwerkelijk de gegevens op 
straat liggen, is dat het niet duidelijk is van wie de gegevens wel of niet zijn buitgemaakt en 
misbruikt.  

Tot op de dag van vandaag is het systeem nog steeds niet waterdicht, stellen ze. ‘Iedereen die 
bij de GGD een coronatest- of vaccinatieafspraak heeft gemaakt, of bij bron- en 
contactonderzoek betrokken is geweest, loopt een groot risico op identiteitsfraude, oplichting 
en bedreiging.’ Bron: RTL Nieuws, 5 december 2021. 

Schadeclaim in de maak om stelen van data geteste mensen bij GGD 

Een nieuwe stichting werkt aan een collectieve schadeclaim tegen het ministerie van 
Volksgezondheid. Reden is de grote dataroof die eerder dit jaar bij de GGD aan het licht kwam. 
Medewerkers haalden privégegevens van mensen die zich op het coronavirus lieten testen uit 
de systemen en verkochten die online op de zwarte markt. 

De initiatiefnemer van de schadeclaim, stichting ICAM, opent maandag de website datalek-
ggd.nl. Daar kunnen mensen zich aansluiten bij de claim. De stichting wil 1500 euro 
schadevergoeding voor mensen van wie zeker is dat hun gegevens zijn gestolen, en 500 euro 
voor mensen van wie de gegevens in de GGD-systemen stonden ‘en dus gestolen konden 
worden’. 

Een van de mensen achter de stichting is oud-Kamerlid Astrid Oosenbrug, die zich al jaren 
bezighoudt met cyberveiligheid. Ze zegt dat de computersystemen van de GGD'en verkeerd 
zijn ingericht. ‘Veel te veel mensen hadden toegang tot de gegevens. Mensen konden zonder 
controle grote bestanden met persoonsgegevens downloaden. Medewerkers waren niet goed 
geïnstrueerd, niet goed gescreend en wat ze deden werd niet goed bijgehouden. Dan ben je 
geen slachtoffer, maar had je zelf beter op je winkel moeten letten.’ 

Cybercriminelen handelen op ondergrondse fora volop in persoonlijke informatie. Ze kunnen 
zich voordoen als een bedrijf of instantie en mensen oplichten, met phishingmails 
bijvoorbeeld. Oosenbrug: ‘De overheid is de grootste verzamelaar van gegevens. Mensen 
hebben in alle vertrouwen contact gezocht en data afgestaan. Dat vertrouwen moet hersteld 
worden.’ 

Oosenbrug benadrukt dat ze er begrip voor heeft dat de GGD het druk had met het bestrijden 
van de corona-uitbraak. ‘We zitten in een pandemie. Die overkomt je, en het is uitlegbaar dat 
de systemen niet gebouwd zijn om zo veel gegevens van zo veel mensen te verzamelen. Dat 
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kan gebeuren. Maar we zijn bijna twee jaar verder en het is nog steeds niet op orde. Dat vind 
ik schadelijk.’ 

Stichting ICAM wil eerst in gesprek met het ministerie. Als dat niets oplevert ‘dan verwachten 
we in februari de dagvaarding uit te kunnen sturen’. 

Mensen die zich aansluiten, hoeven daar niet voor te betalen. De kosten worden voorgeschoten 
door een anonieme financier. Die krijgt 20 procent van de vergoeding die deelnemers krijgen 
als ze de zaak winnen, tot maximaal vijf keer het voorgeschoten bedrag. De hoogte van dat 
bedrag is niet bekendgemaakt. 

Het ministerie van Volksgezondheid was niet bereikbaar voor een reactie. Bron: ANP, 5 
december 2021. 

Zo helpen aangepaste openingstijden tegen de verspreiding van het 
coronavirus 

Nu het feestdagenseizoen is aangebroken, spraken veel NU-bezoekers hun zorgen en onbegrip 
uit over de vervroegde sluitingstijden van onder meer niet-essentiële winkels. Op welke manier 
draagt die maatregel bij aan de strijd tegen het coronavirus? 

Sinds zondag 28 november moeten alle niet-essentiële winkels tussen 17.00 en 5.00 uur hun 
duren sluiten. Dat blijft zo tot zeker zondag 19 december. Het geldt onder meer voor 
kledingwinkels, speelgoedwinkels en elektronicazaken. Geen ideaal scenario, met onder meer 
Sinterklaas en Kerstmis voor de deur. 

Net als bijvoorbeeld maatregelen rond sportevenementen en het uitbreiden van de 
mondkapjesplicht, is de vervroegde sluitingstijd van niet-essentiële winkels onderdeel van een 
totaalpakket. Dat is bedoeld om het aantal contacten tussen mensen te beperken. Met het 
nieuwe pakket maatregelen hopen het demissionaire kabinet en het OMT op een forse daling 
van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. 

Volgens het RIVM is het moeilijk om aan te geven hoeveel invloed elke maatregel precies heeft. 
Dat is echter ook niet nodig, omdat het dus vooral gaat om het resultaat van alle maatregelen 
bij elkaar opgeteld. Dat kan het RIVM altijd pas twee weken na het invoeren van de 
maatregelen echt in kaart brengen. 

Maar wordt het dan niet drukker op de tijden dat locaties wél open zijn? Eenzelfde probleem 
kan zich voordoen in bijvoorbeeld bioscopen, die ook om 17.00 uur dicht moeten. Veel 
bioscopen willen daarom overdag meer voorstellingen organiseren. Als die toename van 
voorstellingen leidt tot een toename van het aantal bezoekers, is het inderdaad drukker. Maar 
al het aantal bezoekers hetzelfde blijft en wordt 'uitgesmeerd' over meerdere voorstellingen, 
neemt de drukte juist af. 

Ook in de winkels bestaat het risico dat het juist drukker wordt, omdat er minder tijd is voor 
mensen om te winkelen. Sommige winkels en locaties lieten hun openingstijden als het ware 
meebewegen. Omdat ze eerder dicht moesten, gingen ze ook eerder open. Zaterdag meldden 
verschillende winkelketens nog dat het druk was in de winkelstraten, maar dat de 
maatregelen goed nageleefd werden. 

In winkels is het 's avonds vaak nog druk, zeker als mensen nog even snel een boodschap 
moeten doen of een cadeau kopen. Als daar een alternatief voor gevonden kan worden, wordt 
het aantal contacten verminderd. Zo worden mensen gevraagd om op rustigere tijdstippen te 
komen winkelen en drukte te vermijden. 

De vervroegde sluiting van winkels was er waarschijnlijk ook mede verantwoordelijk voor dat 
er meer online geshopt werd. Zo draaiden webwinkels in de week in de aanloop naar 
Sinterklaas een vijfde meer omzet dan dezelfde week vorig jaar. Ook dat draagt bij aan minder 
contacten in de winkel.  
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Sluitingstijden alleen effectief als rest ook wordt nageleefd 

Natuurlijk is het niet zo dat je op bepaalde tijdstippen, zoals voor 17.00 uur, meer kans hebt 
op een coronabesmetting. Zoals demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) op 
de persconferentie op 14 september al zei: ‘Het virus heeft geen horloge.’ Of de maatregel van 
de aangepaste openingstijden werkt, is daarom afhankelijk van hoe goed mensen zich aan de 
andere maatregelen houden.  

RIVM-topvrouw Aura Timen wees dinsdag al op het belang van de maatregelen als 
totaalpakket, dat bedoeld is om het aantal contacten sterk te reduceren. Ze gaf daarbij als 
voorbeeld winkels die om 17.00 uur moeten sluiten en daarom tijdens openingstijden mogelijk 
drukker zijn. 

‘In drukke winkelstraten is het belangrijk om het aantal mensen te reguleren. Dat doe je naast 
de openingstijden ook met de maatregelen in de winkels zelf, zoals mondmaskers, afstand 
houden, looplijnen en aantal mensen per vierkante meter. Het totaalpakket is alleen effectief 
als alles wordt nageleefd.’ Bron: NU.nl, 5 december 2021.  

Kuipers over piek beddeninstroom: ’Code zwart-scenario afgewend’ 

Qua ziekenhuisinstroom zijn we over de piek heen. Dat stelt beddenplanner Ernst Kuipers. 
‘Het code zwart-scenario is absoluut afgewend.’ 

In de afgelopen week is de coronabezetting in de ziekenhuizen gestabiliseerd. Waar er zeven 
dagen geleden 2780 Nederlandse patiënten met Covid-19 lagen, bedraagt dat getal inmiddels 
2754. Op de intensive care nam de coronadruk in de afgelopen week toe van 571 naar 611, 
terwijl er op de verpleegafdeling een daling plaatsvond: van 2209 naar 2143. In Duitsland 
liggen er daarnaast 15 Nederlandse ic-patiënten. 

Maar het belangrijkste hierbij is volgens Kuipers de duidelijke daling in het nieuwe aantal 
opnames. ‘In de afgelopen weken lagen die aantallen per dag ruim boven de 300, afgelopen 
week zelfs op 387. Nu neemt die instroom rap af en zitten we ruim onder de 300 per dag. Dat 
is echt een gunstig teken. Wat betreft de ziekenhuisopnames zijn we daarmee over de piek 
heen. De algehele bezetting zal de komende dagen misschien nog licht stijgen, maar die zal 
daarna ook gaan dalen. Daarmee hebben we code zwart absoluut afgewend.’  

Volgens de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is hiermee het effect van de 
coronamaatregelen van de afgelopen weken zichtbaar. Maar tegelijkertijd verwacht hij dat het 
nog enkele maanden duurt voordat de ziekenhuizen weer op een enigszins normaal niveau 
zitten. 

Hij maakt een rekensom: los van de 188 reservebedden voor acute noodsituaties als auto-
ongelukken zijn er in een normale situatie op de ic ongeveer 860 bedden beschikbaar. Wil je 
de reguliere ic-zorg (non-Covid) volledig door laten gaan dan heb je daarvoor 560 bedden 
nodig, waarmee er dus maximaal 300 coronapatiënten op de ic mogen liggen. ‘En daarvoor 
moet de dagelijkse instroom van coronapatiënten op de ic onder de 20 blijven.’  

Volgens Kuipers bereiken we dat moment qua bezetting met een reproductiegetal (R) van 0,85 
ergens in januari maar bij een R van 0,95 pas in maart. Momenteel bedraagt de dagelijkse ic-
instroom 51. 

Daarmee is het nog te vroeg om aan versoepelingen van de coronamaatregelen te denken, stelt 
de baas van het Erasmus MC. ‘De besmettingen moeten eerst verder omlaag, want het zicht 
erop is momenteel nog niet goed vanwege het gebrek aan testcapaciteit en een lage 
testbereidheid. Het zal eerder een kwestie van weken worden voordat je daaraan kunt denken.’  

Dat geeft Kuipers een gemengd gevoel. ‘Aan de ene kant ben ik optimistisch omdat de curve 
verandert. Maar tegelijkertijd moeten we wel heel behoedzaam blijven zodat we snel weer extra 
reguliere zorg kunnen oppakken. Dat de bezetting stabiliseert is gunstig, maar het moet echt 
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naar beneden. Want nu al zal gelden dat als je het net ophaalt je er sterk rekening mee moet 
houden dat het aantal verloren levensjaren door uitgestelde reguliere zorg groter is dan wat je 
gewonnen hebt met de opvang van coronapatiënten.’ Bron: De Telegraaf, 6 december 2021. 

Kinderartsen oneens over vaccineren van kinderen onder de 12'  

Alle kinderen tussen de 5 en 11 jaar zouden een vaccin tegen corona moeten kunnen krijgen. 
Dat zeggen zowel de Vereniging van Jeugdartsen (AJN) als verschillende kinderartsen tegen 
Nieuwsuur. Diverse kinderartsen wijzen op de voordelen van vaccinatie, ook bij gezonde jonge 
kinderen. Daarin wijken deze kinderartsen af van het standpunt van de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). 

In Nederland kunnen kinderen onder de 12 jaar geen vaccin krijgen, maar verschillende 
kinderartsen willen dus dat dit wel mogelijk wordt. Bron: De Telegraaf, 5 december 2021.  

Euregio: verschillen in Nederlandse en Duitse coronaregels geven 
problemen in grensstreek  

Het coronabeleid dat gemaakt wordt in Den Haag en Berlijn staat ver af van de dagelijkse 
werkelijkheid in de grensstreek. Dat stelt de Euregio-raad, die pleit voor nauwere afstemming 
tussen de regionale en lokale overheden in crisistijd. ‘Het mag niet zo zijn dat het wonen in 
een grensgebied dan een nadeel wordt’. 

Waar restaurants in Nederland na vijf uur gesloten moeten zijn en discotheken helemaal niet 
open mogen, is het (voor sommigen een paar kilometer verderop) in Duitsland heel anders. 
Holger Bösch, eigenaar van discotheek Index in Schüttorf, verwelkomt wekelijks honderden 
Nederlandse jongeren. „Hier in de deelstaat Nedersaksen geldt het 2G-Plusbeleid. Dat 
betekent dat je gevaccineerd moet zijn of genezen van corona. Daarbij testen wij al onze 
bezoekers voor ze naar binnen mogen.’ En dan is het Party machen. Dat gebeurde ook dit 
weekend. Bron: DG, 6 december 2021. 

Gebruik Testen voor Toegang gehalveerd 

De avondlockdown heeft ervoor gezorgd dat het aantal mensen dat gebruikt maakt van Testen 
voor Toegang bijna is gehalveerd. Afgelopen week werden er 318.000 afspraken gemaakt voor 
een toegangstest, een week eerder waren dat er nog 522.000.  

 Een derde van die 318.000 afspraken werd gemaakt door mensen die aangaven naar een café 
of restaurant te willen, ongeveer een kwart van de mensen gaf aan zich te laten testen om te 
kunnen sporten, zo meldt de organisatie. Testen voor Toegang houdt niet bij door hoeveel 
mensen die 318.000 afspraken werden gemaakt. De drukste dag was zaterdag 4 december 
met 67.000 afspraken. 

 Toegangstesten zijn nodig voor mensen die niet zijn gevaccineerd, maar toch toegang willen 
krijgen tot bijvoorbeeld horeca en bedrijfsbeurzen. Sinds het ingaan van de avondlockdown 
op 28 november moet alle horeca om 17 uur dicht. Bron: AD, 6 december 2021.  
 
Frankrijk verplicht mondkapje op de speelplaats 
 
Om de razendsnelle verspreiding van corona onder kinderen tegen te gaan, heeft Frankrijk 
de mondkapjesplicht voor basisscholen verder uitgebreid. De bescherming moet voortaan ook 
op de speelplaats worden gedragen. Verder is het nodig meer afstand te houden. De 
kerstvakantie wordt echter niet vervroegd. In buurland België bijvoorbeeld moeten scholieren 
wel een week langer thuisblijven. 
 
De vijfde golf van corona-infecties vereist nieuwe maatregelen, aldus premier Castex. Zo 
moeten de nachtclubs zeker vier weken weer dicht. Maar een totale lockdown komt er 
vooralsnog niet, ondanks een scherpe stijging van het aantal besmettingen en de dreigende 



129 
 

golf besmettingen door de Omikron-variant. Castex noemt de algemene situatie beter dan een 
jaar geleden omdat inmiddels 52 miljoen Fransen zijn gevaccineerd. Bron: Het Parool, 6 
december 2021.  
 
Burgemeesters vragen overheid om coronavisie voor lange termijn 
 
De samenleving is toe aan een langetermijnvisie voor de coronacrisis. Het kabinet moet nu 
niet steeds een paar weken vooruitkijken, maar juist een duidelijke lijn kiezen. 'De langere 
termijn is belangrijker dan wel of geen 2- of 3G. Maak als overheid een duidelijke keuze. De 
huidige maatregelen lopen over twee weken af. Wat is het alternatief?', stelt voorzitter Hubert 
Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van de burgemeesters namens de 25 
veiligheidsregio's. 
Het Veiligheidsberaad wil juist de korte en de langetermijnvisie aan elkaar verbinden, omdat 
het coronavirus niet meer verdwijnt.  
 
'Na forse maatregelen en een succesvolle vaccinatiecampagne is het virus niet weg. Met welke 
scenario's houdt je rekening als overheid? Als je weet wat je over maanden wil en hoe je corona 
een plek geeft in de samenleving, kun je de maatregelen op de korte termijn ook beter 
motiveren,' zegt Bruls. Bron: Het Parool, 6 december 2021.  
 
Koning: het gaat 'helemaal top' met Beatrix 
 
Ondanks haar coronabesmetting gaat he 'helemaal top' met prinses Beatrix. Dat laat haar 
zoon, koning Willem-Alexander, maandagmiddag weten aan nieuwssite Blauw Bloed. 
Zaterdag werd bekend dat de prinses positief was getest op het coronavirus en dat ze in 
thuisisolatie zit. 
 
‘Er is gelukkig helemaal niks aan de hand. Alleen ze was een beetje verkouden, dacht dat het 
de airconditioning was in de tropen, ze heeft getest, was positief,’ zegt de koning.  
 
Maandag 29 november keerde de 83-jarige prinses terug van een vierdaags werkbezoek aan 
Curaçao. Daar liet ze weten dat ze twee coronavaccinaties en een boostervaccin heeft gehad. 
‘Voor de rest is ze in hele goede spirits, dus het is allemaal fantastisch,’ aldus de koning. Bron: 
Het Parool, 6 december 2021. 
 
Nederlandse matrozen kunnen boosterprik halen in België 
 
Nederlands en andere buitenlands scheepvaartpersoneel kan in Belgische havens 
een boosterprik krijgen. De extra inenting, bedoeld om de afweer wakker te schudden, moet 
voorkomen dat het virus weer de kop opsteekt bij deze risicogroep. 
 
België is al veel verder met de boostervaccinaties dan Nederland. Van iedere vijf volwassen 
Belgen heeft er nu één zo'n herhalingsprik gehad. Vanaf dinsdag komen ook gezonde mensen 
onder de 65 aan de beurt. 
 
Het meeste scheepvaartpersoneel is ingeënt met het Janssen-vaccin, waarvan het effect al na 
een paar maanden afneemt. Menig opvarende van schepen die België aandoen is zelfs 
helemaal niet gevaccineerd. Ze komen bijvoorbeeld uit landen waar de vaccinatiegraad een 
stuk lager ligt, zoals Oekraïne, de Filipijnen en Indonesië. Omdat ze op zee dicht op elkaar 
leven, kan het virus gemakkelijk om zich heen grijpen. 
 
Belgische en buitenlandse zeevarenden kunnen sinds maandag een booster halen 
in Antwerpen en Zeebrugge. Wie nog niet volledig is ingeënt, kan alsnog aankloppen voor een 
eerste of tweede prik. Bron: Het Parool, 6 december 2021.  
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New York verplicht vaccinatie voor werknemers bedrijven en winkels 
 
Werknemers van bedrijven in New York moeten vanaf 27 december kunnen bewijzen dat ze 
minstens twee doses van een coronavaccin hebben gekregen als ze nog naar hun werk willen. 
De maatregel geldt voor ongeveer 184.000 bedrijven en winkels, maar ook voor bezoekers van 
bijvoorbeeld restaurants, theaters en sportscholen. Voor hen volstaat nu nog bewijs van één 
inenting. 
 
Burgemeester Bill de Blasio heeft dat besloten vanwege onder meer de Omikron-variant, het 
koude winterweer en de vele bijeenkomsten tijdens de feestdagen. Het is de eerste 
Amerikaanse stad die zo’n maatregel neemt. In de metropool zijn minstens 34.000 mensen 
overleden door Covid-19. 
 
In New York heeft 89 procent van de volwassenen minstens een prik gehad. Dat geldt ook voor 
meer dan 125.000 kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Bron: Het Parool, 6 december 2021. 
 
Ruim 21.000 positieve uitslagen, daggemiddelde stabiel 
 
Het aantal coronabesmettingen gaat niet meer omhoog, maar gaat ook nog niet echt omlaag. 
Vandaag zijn 21.053 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  
 
In Amsterdam testten 646 mensen positief, het hoogste aantal van Nederland. Den Haag telde 
563 positieve tests en Rotterdam 558. Daarna volgen Utrecht (380) en Tilburg (299). Alleen 
op Terschelling en Schiermonnikoog testte niemand positief. 
 
Het is de 20e keer in de afgelopen 21 dagen dat er in een dag tijd tussen de 20.000 en 24.000 
nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. De enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, 
kwam dat door een storing. 
 
In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 152.144 meldingen van positieve tests. Gemiddeld 
komt dat neer op 21.735 positieve tests per dag. Dat gemiddelde is de laatste paar dagen vrij 
stabiel. 
 
Het totaal over de afgelopen week ligt wel zo'n 3 procent lager dan het totaal over de zeven 
dagen ervoor. Het is de zesde dag op rij dat het aantal positieve tests op weekbasis 
daalt. Daarvoor was het 58 dagen achter elkaar gestegen. Dat wijst erop dat Nederland nu net 
voorbij een piek zit. 
 
Het RIVM kreeg afgelopen dag 34 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de 
besmetting is gestorven. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 25 januari. 
 
Op maandagen meldt het RIVM doorgaans wat minder sterfgevallen dan later in de week. 
Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag 
doorgegeven. Het RIVM brengt dit dan naar buiten in de cijfers van de dinsdag. Dat het 
overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn 
gestorven. 
 
In de afgelopen week registreerde het instituut 353 sterfgevallen, gemiddeld zo'n 50 per dag. 
Bron: Het Parool, 6 december 2021. 
 
Aantal luchtvaartpassagiers in EU vorig jaar enorm afgenomen 
 
Het aantal passagiers dat vorig jaar per vliegtuig reisde in de Europese Unie is met bijna 
driekwart teruggelopen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat meldt het Europese 
statistiekbureau Eurostat. Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen werd de luchtvaartsector hard getroffen. 
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Vorig jaar waren er 277 miljoen passagiers die per vliegtuig reisden in de EU. Dat was 73 
procent minder dan in 2019. 
 
In Slovenië was met 83 procent sprake van de grootste daling. Met een daling van iets meer 
dan 70 procent deed Nederland het wat beter dan het gemiddelde EU-land. Bron: Het Parool, 
6 december 2021. 
 
Geen versoepelingen meer tijdens examenperiode’ 
 
De examens gaan er weer net zo uitzien als voor de coronacrisis. Dat blijkt uit het voorstel 
examenmaatregelen van het ministerie van Onderwijs, een concept dat in handen is van De 
Telegraaf. 
 
De versoepelingen van het afgelopen examen zijn van de baan, ondanks dat de 
leerachterstanden nog lang niet ingelopen zijn. Zo krijgen scholieren dit jaar niet drie, maar 
twee herkansingen en verdwijnt het derde tijdvak, waardoor leerlingen minder ruimte hebben 
om hun examens te spreiden. 
 
Ook de duimregeling, waarbij leerlingen een vak niet mee konden laten tellen, verdwijnt. 
Hierdoor wordt er door het ministerie weer ingezet op een regulier centraal examen. Bron: Het 
Parool, 6 december 2021. 
 
Buitenlandse Zaken heeft Nigeria per direct toegevoegd aan de landen 
met een VoC (Variant of Concern) 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nigeria per direct toegevoegd aan de landen met 
een VoC (Variant of Concern). 'De kleurcode blijft oranje (en rood voor gebieden met 
veiligheidsrisico’s). Reizigers moeten na terugkeer uit dit land verplicht in quarantaine (ook 
als ze volledig zijn gevaccineerd)', dat meldt het ministerie.  
 
Ook geldt een dubbele testplicht voor reizigers uit Nigeria, ook voor gevaccineerden. 
'Vanavond 6 december geldt nog een coulanceperiode voor de testplicht; hier wordt pas vanaf 
morgen op gehandhaafd. De quarantaineplicht geldt wel per direct'. Bron: AD, 6 december 
2021. 
 
Frankrijk sluit de discotheken 
 
In aanloop naar oud en nieuw sluit Frankrijk de discotheken in het land. Dat heeft de Franse 
premier Jean Castex zojuist laten weten tijdens een coronapersconferentie. Hij riep burgers 
en bedrijven ook op om de contacten tussen personen zoveel mogelijk te beperken om zo het 
rondgaan van het coronavirus in het land terug te dringen. 

Een lockdown, avondklok of verlenging van de kerstvakantie voor schoolgaande kinderen is 
voorlopig niet aan de orde. Wel worden de coronamaatregelen op scholen de komende tijd 
strikter, aldus de premier. Om de razendsnelle verspreiding van corona onder kinderen tegen 
te gaan, heeft Frankrijk de mondkapjesplicht voor basisscholen verder uitgebreid. De 
bescherming moet voortaan ook op de speelplaats worden gedragen. Verder is het nodig meer 
afstand te houden.  

De vijfde golf van corona-infecties vereist nieuwe maatregelen, aldus premier Castex. Hij 
noemt de algemene situatie beter dan een jaar geleden omdat inmiddels 52 miljoen Fransen 
zijn gevaccineerd. 

Castex, die onlangs positief was getest en vorige week uit quarantaine kwam, benadrukte de 
noodzaak van vaccinaties en extra prikken. Het is de bedoeling dat ook kinderen tussen de 5 
en 12 jaar die te dik zijn of gezondheidsproblemen hebben, binnenkort kunnen worden 
ingeënt, en snel daarna ook de anderen van deze leeftijd. De premier moedigde het 
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thuiswerken aan om te voorkomen dat er voor Kerstmis opnieuw een avondklok moet worden 
ingesteld of een reisverbod gaat gelden. Bron: AD, 6 december 2021. 

De samenleving is toe aan langetermijnvisie voor coronacrisis 

De samenleving is toe aan een langetermijnvisie voor de coronacrisis. Het kabinet moet nu 
niet steeds een paar weken vooruitkijken, maar juist een duidelijke lijn kiezen. ‘De langere 
termijn is belangrijker dan wel of geen 2- of 3G. Maak als overheid een duidelijke keuze. De 
huidige maatregelen lopen over twee weken af. Wat is het alternatief?’, stelt voorzitter Hubert 
Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van de burgemeesters namens de 25 
veiligheidsregio's. 

De burgemeesters in het overleg denken verschillend over 2G. Ze vinden het jammer dat het 
demissionaire kabinet die 2- of 3G-beslissing nu doorschuift. ‘Het kabinet laat in het 
ongewisse wat dan wel en wat het perspectief daarbij is. Als je geen 2G wil, dan heb je het al 
snel over sluitingsmaatregelen’, verwacht hij. 

Het Veiligheidsberaad wil juist de korte en de langetermijnvisie aan elkaar verbinden, omdat 
het coronavirus niet meer verdwijnt. ‘Na forse maatregelen en een succesvolle 
vaccinatiecampagne is het virus niet weg. Met welke scenario's houdt je rekening als overheid? 
Als je weet wat je over maanden wil en hoe je corona een plek geeft in de samenleving, kun je 
de maatregelen op de korte termijn ook beter motiveren,’ zegt Bruls. Bovendien tast het 'van 
week naar week' hoppen van maatregelen de geloofwaardigheid van de overheid aan, vindt hij. 

Het Veiligheidsberaad nam al eerder het initiatief voor een langetermijnbeleid. Dat leidde toen 
tot een stappenplan. Opnieuw willen zij het kabinet hierover adviezen geven. ‘Houd er 
rekening mee dat Covid blijft. Wij hebben heel veel verrassingen gehad de afgelopen 22 
maanden. Daarom moeten we de samenleving veerkrachtig maken. Het helpt niet om 
dilemma's vooruit te schuiven.’ Bron: AD, 6 december 2021. 

Pathé opent zaterdag de deuren al om 6.00 uur  

Pathé opent zaterdag de deuren al om 6.00 uur 's ochtends. De bioscoopketen heeft net als 
de horeca en sportclubs last van de verplichte sluiting om 17.00 uur en denkt hiermee het 
filmpubliek een plezier te doen. 

De actie is er een zoals bijvoorbeeld bowlingcentrum Superfun in Amersfoort gisteren hield. 
Daar kon men toen al om 5.00 uur 's ochtends terecht om met ballen de kegels omver te 
gooien. Café De Butler in Apeldoorn deed onlangs hetzelfde en ging ook om 6.00 uur open. 
Bron: AD, 6 december 2021.  

De gorilla’s en leeuwen in Diergaarde Blijdorp die besmet waren met 
corona zijn hersteld 

De gorilla’s en leeuwen in Diergaarde Blijdorp die in november besmet raakten met het 
coronavirus, zijn allemaal hersteld. Dat laat wethouder dierenwelzijn Vincent Karremans 
weten op Twitter. Bron: AD, 6 december 2021.  

Ongeveer 10.000 mensen hebben zich inmiddels gemeld om te helpen bij 
de boostercampagne 

Ongeveer 10.000 mensen hebben zich inmiddels gemeld omdat ze willen helpen bij 
de boostercampagne tegen het coronavirus. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD 
GHOR Nederland weten. 

Bij de website GGDreservisten.nl kunnen mensen, organisaties en de bedrijven die willen 
helpen met prikken zich sinds vrijdag aanmelden. In de eerste uren dat de site online was 
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stroomden er al zo'n 2000 aanmeldingen binnen. In de loop van zaterdag liep de teller op naar 
zo'n 6500 en ook daarna bleven de aanmeldingen binnenkomen. 

De GGD-koepel is bezig om alle aanmeldingen te selecteren en te ordenen, en dan te kijken 
wat de regionale diensten nodig hebben. ‘We hebben meer nodig dan alleen mensen die 
vaccins kunnen zetten. We zoeken bijvoorbeeld ook mensen die administratief werk kunnen 
doen of die ouderen kunnen begeleiden.’ 

Onder de aspirant-reservisten zijn mensen die in de horeca werken, maar ook gepensioneerde 
huisartsen. Ook studenten geneeskunde hebben zich gemeld, na een gezamenlijke oproep van 
de GGD'en en vereniging De Geneeskundestudent, maar precieze aantallen zijn nog niet 
bekend. Bron: AD, 6 december 2021.  

Scheepvaartpersoneel kan in Belgische haven booster halen 

Nederlands en andere buitenlands scheepvaartpersoneel kan in Belgische havens een 
boosterprik krijgen. De extra inenting, bedoeld om de afweer wakker te schudden, moet 
voorkomen dat het virus weer de kop opsteekt bij deze risicogroep. 

België is al veel verder met de boostervaccinaties dan Nederland. Van iedere vijf volwassen 
Belgen heeft er nu één zo'n herhalingsprik gehad. Vanaf dinsdag komen ook gezonde mensen 
onder de 65 aan de beurt.  

Het meeste scheepvaartpersoneel is ingeënt met het Janssen-vaccin, waarvan het effect al na 
een paar maanden afneemt. Menig opvarende van schepen die België aandoen is zelfs 
helemaal niet gevaccineerd. Ze komen bijvoorbeeld uit landen waar de vaccinatiegraad een 
stuk lager ligt, zoals Oekraïne, de Filipijnen en Indonesië. Omdat ze op zee dicht op elkaar 
leven, kan het virus gemakkelijk om zich heen grijpen. 

Belgische en buitenlandse zeevarenden kunnen sinds maandag een booster halen in 
Antwerpen en Zeebrugge. Wie nog niet volledig is ingeënt, kan alsnog aankloppen voor een 
eerste of tweede prik. Bron: AD, 6 december 2021. 

Door lockdown niet uit eten 's avonds? Dan ga je toch gewoon 's middags: 
‘Bevalt mij wel’ 

Is lunchen het nieuwe dineren? Nu de restaurants om 17.00 uur dichtgaan, is de lunch de 
enige optie als je uit eten wilt. En dan hebben we het niet over een broodje kaas, maar een 
driegangenmenu met alles erop en eraan. Zo’n lunch heet inmiddels ‘dunch’. 

Gabri Hoogenboom (61) runt al jarenlang restaurant ’t Haasje, samen met echtgenote Maria. 
Het restaurant is landelijk gelegen aan de Rijndijk in Hazerswoude, bij Alphen. Hoogenboom 
kookt daar als chef-kok de sterren van de hemel. Normaal is de zaak geopend voor het diner, 
maar dat is nu omgezet naar de lunch. Bron: AD, 6 december 2021. 

Noorse voetbalclub tovert shirt om in QR-code om mensenrechten Qatar 
aan te kaarten 
 
De Noorse voetbalclub Tromsø IL heeft een opvallend shirt laten maken met daarop een QR-
code. Wie de code op het derde shirt van Tromsø met een telefoon scant, gaat naar een 
webpagina met informatie over de mensenrechtensituatie in Qatar.  
 
Tromsø, de nummer 12 van de hoogste klasse in Noorwegen, wil hiermee aandacht vragen 
voor de schendingen van de mensenrechten in het land dat volgend jaar het WK organiseert. 
‘We kunnen niet doen alsof voetbal en politiek niets met elkaar te maken hebben en we mogen 
nooit de andere kant op kijken als sommigen ons prachtige spel gebruiken om 
mensenrechtenschendingen te overschaduwen’, staat op de website van Tromsø. ‘We kunnen 
dit samen veranderen.’ 
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De Noorse club roept Qatar en de mondiale voetbalfederatie FIFA op te stoppen met zogeheten 
‘sportwashing’, het gebruiken van grote sporttoernooien om de reputatie van een land of 
organisatie op te vijzelen. ‘Stop sportwashing. Houd de sport schoon.’ 
 

 

© Twitter Tromsø IL 
 
De landen in Noord-Europa hebben zich de afgelopen jaren al vaak uitgesproken tegen het 
WK in Qatar, vooral vanwege de omstreden situatie van de gastarbeiders die daar werken aan 
de stadions. Noorwegen neemt een voortrekkersrol in de protesten. De nationale ploeg voerde 
bij diverse interlands actie. 
 
De club Tromsø riep de Noorse bond begin dit jaar op om het WK te boycotten. Afgelopen 
zomer hield de bond een online-congres over dit onderwerp. Een meerderheid van de 
afgevaardigden uit het Noorse voetbal stemde toen tegen een boycot. Noorwegen wist zich 
uiteindelijk ook niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. De ploeg van topspits Erling 
Haaland eindigde als derde in de poule, achter het Nederlands elftal en Turkije. Bron: AD, 6 
december 2021. 
 
We winkelen anders in coronatijd: ‘Willen op ons gemak rondneuzen’ 
 
In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine 
gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: anders winkelen. De 
drukte vermijden en dichter bij huis inkopen doen. Dat zijn de grootste veranderingen van 
ons winkelgedrag door de coronapandemie. Vooral winkels in kleine en middelgrote plaatsen 
profiteren van deze ontwikkeling. Met zelfs minder leegstand tot gevolg.  
 
Ruimte, persoonlijke service en vooral héél veel kledingmerken bij elkaar. Dat zijn volgens de 
dames Voermans en Van den Oord de voornaamste redenen om vanuit hun woonplaatsen 
Hoeven en Etten-Leur de auto te pakken om te gaan winkelen bij Bastiaansen Modestad in 
Bavel, onder de rook van Breda. Bron: AD, 6 december 2021. 
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Alle hens aan dek bij PostNL: ‘Kerstkaart razend populair in zware 
coronatijd’ 
 
De kerstkaart is terug. Bezorgers van het grootste postbedrijf van Nederland, PostNL, maken 
zich op voor een razend drukke maand. ‘Een echt kaartje doet iets met mensen.’ 
 
‘Het contact van werkgevers met hun medewerkers verloopt nu veel via programma’s als Zoom 
of Teams, maar ook via de brievenbus. Bovendien is het moeilijker om familie en vrienden te 
bezoeken door de coronamaatregelen, waardoor de drang om elkaar een hart onder de riem 
te steken groeit’, ziet Resi Becker, directeur mail van PostNL. ‘En zo’n kaartje doet echt iets 
met mensen.’ Bron: AD, 6 december 2021. 
 

© Koen Verheijden 

De perfecte boom voor iedereen: koop potgekweekt en draag 
handschoenen 
 
Voor de een is het optuigen van de kerstboom een groot feest, voor de ander een klein drama. 
Een allergische reactie of enthousiaste viervoeter kan het feestje verpesten. Gelukkig is er voor 
iedere situatie een passende boom. 
 
De kerstbomen zijn dit jaar van topkwaliteit, zegt Gerard Krol, voorzitter van de Vereniging 
Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK). ‘Ze zijn vers, de naalden zien er goed uit en ze zijn 
mooi van kleur.’ Dat is goed nieuws, maar niet elke boom is voor iedere wens geschikt. Wil je 
de boom bijvoorbeeld na Kerstmis in de tuin planten, dan moet je daar bij de aanschaf 
rekening mee houden. Ook een allergische reactie of een enthousiast huisdier kan voor 
problemen zorgen. Gelukkig hoeft dat de kerstbomenpret niet te drukken. Neem een 
potgekweekte kerstboom als je er langer van wilt genieten. Bron: AD, 6 december 2021. 
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De grote stad is passé: we winkelen weer liever in de buurt 
 
Door de coronapandemie winkelen we in Nederland liever dicht bij huis en mijden we ‘de grote 
stad’. Ruimte, rust en reinheid in winkels vinden we belangrijker dan ooit, zo blijkt uit 
onderzoek van ABN Amro, INretail en Locatus. Het gevolg is een tweedeling in het 
winkellandschap. 
 
Terwijl winkelstraten in de grote steden te kampen hebben met minder klandizie, daalt de 
leegstand van winkelpanden juist in kleine en middelgrote plaatsen. ‘Corona is een 
gamechanger’, zegt Gertjan Slob, directeur onderzoek van Locatus, het bureau dat 
winkelgebieden in kaart brengt. ‘Juist de centra van middelgrote steden, die het voor corona 
het moeilijkst hadden, laten de laatste maanden een licht dalende leegstand zien. Verszaken 
zoals traiteurs en bakkers doen het goed, maar ook winkels op het gebied van wonen draaien 
prima en openen zelfs nieuwe vestigingen.’ 
 

 
De Sprongstraat in Zutphen herbergt leuke winkeltjes zoals De Hibou en goede koffie van 
Kaldi. © Photographer: Patrick van Gemert  

Als mensen nu gaan winkelen, blijven ze volgens de onderzoekers liever dicht bij huis. Slob: 
‘Ze gaan naar een plek waar het niet te druk is en waar ze met eigen vervoer kunnen komen. 
We zijn voorlopig nog niet af van corona, dus ik zie deze trend niet snel veranderen. Op dit 
moment ligt het percentage van de gemiddelde winkelleegstand op 6,9 procent, terwijl we vorig 
jaar nog vreesden dat het begin 2022 zou oplopen naar 10 procent. In grote steden zien we 
helaas wel dat de leegstand toeneemt, in de zeventien grootste centra ligt het percentage al op 
ruim 8 procent.’ 

Uit datagegevens van ABN Amro blijkt dat de winkelgebieden in de vijf grote steden de 
afgelopen twee maanden tot 20 procent minder bezoekers trokken. ‘Het is heel duidelijk dat 
een dagje uit winkelen aan populariteit heeft ingeboet sinds de uitbraak van de pandemie’, 
aldus Henk Hofstede namens de bank. 

In grote steden zien we helaas wel dat de leegstand toeneemt, volgens Gertjan Slob. 

Ook hield ABN Amro een enquête onder bijna tweeduizend Nederlanders over ons 
winkelgedrag in coronatijd. Hieruit blijkt dat 45 procent van de consumenten door corona 
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meer waarde hecht aan een rustige winkel. Dit geldt vooral voor vrouwen. Ook een ruime 
winkel (44 procent) en een schone winkel (49 procent) zijn belangrijker geworden. 

Vooral het thuiswerken jaagt het onlinewinkelen verder aan. Bijna een kwart (23 procent) van 
de consumenten zegt meer online te kopen als ze thuiswerken. Hierdoor gaan ze ook minder 
naar de stad om te winkelen. Toch blijft de fysieke winkel populair. Bijna 70 procent van de 
respondenten shopt het liefst in een stenen winkel, maar voelt zich door de coronamaatregelen 
gedwongen meer via webshops te bestellen. Bron: AD, 6 december 2021. 

Afzien voor de buis: ‘De Cambuur-supporter wordt heel hard gestraft door 
corona’ 

Cambuur doet het beter dan ooit. De gepromoveerde ploeg van trainer Henk de Jong staat in 
de subtop. Maar de supporters hebben alle successen van de afgelopen jaren vanuit huis moet 
volgen. Deze site kijkt mee met de familie Rosier en peilt de stemming. 

De diagonaal van de nieuwe televisie is 1,95 meter. Het gigantische scherm in hun huis in 
Drachten hebben Rob en Jacqueline Rosier de laatste tijd keihard nodig. Wéér. Nadat ze vorig 
seizoen al het hele jaar niet naar het Cambuur Stadion konden, zijn ze ook nu veroordeeld tot 
de huiskamer als ze hun favoriete club willen zien. Dat het daar verbazingwekkend vaak feest 
is, overstemt het gemis van het stadionbezoek maar nauwelijks. Bron: AD, 5 december 2021. 

Weer schuift Tweede Kamer de 2G-discussie door 

De huidige avondlockdown wordt vermoedelijk verlengd, zeker nu het kabinet voorlopig de 
coronaregels bevriest die ongevaccineerden hard raken. Het uitstel van dit 2G-beleid is een 
gevoelige nederlaag.   

Afgelopen weekeinde zagen bewindspersonen de bui al hangen: dit wordt hem niet. Het 2G-
protocol, waarbij ongevaccineerden niet meer welkom zijn bij concerten of in cafés, stuit op te 
veel verzet in de Tweede Kamer. ‘Er is heen en weer gebeld door ministers’, zegt een 
coalitiebron. ‘Zo van: gaan we dit doorzetten of niet?’  

Nee dus, zo werd geconcludeerd na het schriftelijke vragenvuur uit de Tweede Kamer. Partijen 
zetten alle seinen op rood voor de bredere coronapas op werk en school, en het controversiële 
2G-beleid, waarbij alleen nog gevaccineerde of genezen personen toegang krijgen. De ene na 
de andere fractie betwijfelde nut en noodzaak van de nieuwe regels. De afdronk is zuur voor 
het kabinet: op deze manier haalden de plannen geen Kamermeerderheid.  

‘Met de hoge infectiedruk nu en de aanhoudende druk op de zorg verwachten we niet dat er 
op korte termijn ruimte ontstaat om delen van de samenleving verder te openen met 2G’, 
schreef minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) in zijn uitstelbriefje aan de 
Kamer. De onzekerheden rond de nieuwe Omikron-variant gooien extra roet in het eten: 
‘Daardoor is politieke steun onvoldoende zeker.’ Bron: AD, 6 december 2021. 

Militairen springen opnieuw bij op corona-afdelingen in UMC Utrecht 
 
In het UMC Utrecht is vanaf vandaag een tweede corona-afdeling open. Dit wordt mogelijk 
gemaakt doordat zo’n zestig militairen van Defensie bijspringen. 
 
Midden juni van dit jaar vertrokken ze uit de ziekenhuisgangen: een groep militairen van 
Defensie. Ze hadden bijgesprongen tijdens de coronapieken. En nu zijn ze terug. Vanaf 
vandaag bemannen ze een tweede ‘cohortafdeling’; een afgeschermde afdeling waar 
coronapatiënten liggen. Het UMC Utrecht gaat daarmee naar twee cohortafdelingen en van 42 
naar 52 coronabedden. Die liggen op dit moment niet vol. Beide corona-afdelingen worden 
voor 50 procent bemand door militairen. 
 
‘Zij werken met een buddysysteem; een verpleegkundige van ons werkt met een militair’, zegt 
Joris Prinssen van het UMC Utrecht. ‘De militairen lopen overigens, net als de 



138 
 

verpleegkundigen, in het wit. De mensen die een staffunctie hebben en bijvoorbeeld de rooster 
organiseren, dragen wel het kenmerkende groen.’  
 

 
 
Defensie springt bij in het UMC Utrecht.  © UMC Utrecht  
 
Tot juni van dit jaar sprongen er ook militairen bij in het UMC Utrecht. Een aantal van hen is 
er nu weer, en dat zorgde voor leuke ontmoetingen vandaag, vertelt Prinssen. ‘Er zijn een 
aantal nieuwe bij, maar dus ook een aantal die hier al maanden gewerkt hebben. ‘Hee, daar 
ben je weer’, hoorden we vandaag in de gangen; militairen werden soms als oude vrienden 
verwelkomd.’ 
 
Door de inzet van deze extra mensen -de militairen die komen zijn artsen, verpleegkundigen 
en ondersteunend personeel- kan het UMC Utrecht extra patiënten met het virus overnemen 
van ziekenhuizen die tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen. 
 
De militairen zullen worden ingezet tot wanneer het nodig is. Prinssen zegt voorzichtig een 
stabilisatie te zien van het aantal coronapatiënten in de regio. In de vier Utrechtse 
ziekenhuizen (UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Sint Antonius Ziekenhuis en Meander 
Medisch Centrum) liggen momenteel 197 coronapatiënten. Op 30 november lagen er 227 
coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen. 
 
Ook landelijk lijkt er een daling te zijn; het aantal binnengebrachte coronapatiënten was 
gisteren het laagst in drie weken. In totaal liggen er nu 2754 coronapatiënten in de 
Nederlandse ziekenhuizen, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Bron: AD, 6 december 2021. 
 
OMT wil ook coronatests voor kleuters 
 
Het Outbreak Management Team (OMT) denkt dat het beter zou zijn om basisschoolleerlingen 
vanaf groep 1 onder begeleiding regelmatig een zelftest te laten afnemen. Dat gebeurt sinds 
kort bij leerlingen vanaf groep 6. Het kabinet wil het testbeleid voorlopig echter niet uitbreiden, 
schrijft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge aan de Tweede Kamer. 
Het lijkt hem praktisch onhaalbaar.  
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Basisscholen vormen een bron van besmettingen die doorspijlen naar ouders en grootouders, 
melden de medische experts in een nieuw advies dat vandaag online verscheen na overleg 
afgelopen vrijdag. Daarom zouden alle basisschoolkinderen zich tweemaal per week moeten 
gaan testen met een antigeensneltest (of zelftest). ‘Aangezien ook in de lagere leeftijdsgroepen 
besmettingen voorkomen’, aldus het OMT. 
 
Het kabinet laat weten dat er naar de mogelijkheid om dit in te voeren moeten worden 
gekeken, maar dat het op korte termijn onmogelijk is. ‘Het gaat om aantallen testen, die 
besteld moeten worden en waarvoor zaken logistiek georganiseerd moeten worden. De uitrol 
voor groep 6 en verder is deze week net van start en aanvullend zijn er nog andere maatregelen 
in het onderwijs genomen.’  
 
Het OMT adviseert het kabinet verder een invoering van een testplicht voor binnenkomende 
reizigers uit landen met een hoog risico. Vanwege de Omikron-variant zijn er recent 
aanpassingen gedaan in de regels die gelden voor het inreizen in Nederland. ‘Echter, personen 
die geen interesse hebben in een test kunnen deze test nu afwijzen en zonder getest te zijn, 
doorreizen in Nederland’, zo valt te lezen in het nieuwste advies. Daarom adviseert het 
adviesorgaan om na te gaan of een testverplichting (PCR) bij aankomst mogelijk is en 
ingevoerd kan worden. Voor sommige landen, zoals Nigeria, heeft de rijksoverheid die 
testverplichting vandaag ingesteld. Vanaf morgen wordt erop gehandhaafd. 
 
In het nieuwe advies wordt ook ingegaan op de nieuwe Omikron-variant van het virus. Daar 
is nu nog weinig over te zeggen. Hetzelfde geldt voor de effectiviteit van de maatregelen die 
vorige week zijn ingegaan. Het OMT wil nog een week aanzien of er daadwerkelijk een daling 
in de besmettingen en ziekenhuisopnames optreedt. Tot die tijd worden ook geen extra 
maatregelen geadviseerd. 
 
De adviseurs van de minister verwachten dat de maatregelen die vorige week ingingen, 
waaronder een sluiting van onder meer winkels en horecagelegenheden om 17.00 uur, vanaf 
deze week te zien moeten zijn in de cijfers. In de ziekenhuizen zal het effect pas later zichtbaar 
worden doordat het even duurt voordat mensen ernstig ziek worden. Modelleurs denken dat 
binnen ‘enkele weken’ een piek op de intensive cares bereikt zal worden, met 650 tot 800 
coronapatiënten. 
 
Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei vandaag dat de instroom 
van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen  over zijn hoogtepunt heen lijkt te 
zijn. Daarmee lijkt het gevaar van de gevreesde code zwart in de ziekenhuizen voorlopig 
afgewend. 
 
Op de ic’s kwamen de afgelopen week 42 patiënten per dag binnen, dat waren er een week 
eerder nog 48. Op de ‘normale’ afdelingen daalde de instroom van 299 per dag naar 284 per 
dag. Vooral de laatste dagen daalt de instroom fors. 
 
De bezetting van de ziekenhuizen is met 2760 coronapatiënten onverminderd hoog. Het zal 
nog even duren voor ook die daalt, stelt Kuipers, omdat mensen met corona vaak langere tijd 
in het ziekenhuis liggen. Op de ic kan de bezetting de komende dagen zelfs nog wat stijgen, 
verwacht hij. In totaal zijn op Nederlandse ic’s 1031 bedden bezet. De capaciteit zit tegen de 
1200 aan. 
 
Het RIVM turfde vandaag 21.053 positieve testen. Dat zit in de buurt van het weekgemiddelde 
van 21.734. Dat gemiddelde daalt nog niet noemenswaardig en zit al sinds 20 november boven 
de 20.000. Ruim 20 procent van de mensen die zich bij de GGD meldt, wordt positief getest 
op corona.  Bron: AD, 6 december 2021.  
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Mensen geboren in 1943 uitgenodigd voor corona boostervaccinatie 
 
Mensen geboren in 1943 kunnen online een afspraak inplannen bij de GGD Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst voor een corona boostervaccinatie. Dit kan via coronavaccinatie-
afspraak.nl. Voor een online afspraak is het niet nodig om op de uitnodigingsbrief te wachten. 
 
Wie liever een telefonische afspraak maakt, moet wel eerst de brief afwachten.   GGD 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige 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 raakt. Wie zelf niet digitaal 
vaardig is, kan hulp vragen aan familie, buren of vrienden. Ook de bibliotheek kan hulp 
bieden.  
 
De boostervaccinatie kan 6 maanden na de laatste coronavaccinatie worden gehaald. Wie na 
de laatste vaccinatie nog positief getest is op corona, moet 6 maanden wachten vanaf het 
moment waarop hij of zij corona heeft gehad. Eerder kan de afspraak niet ingepland worden. 
In de CoronaCheck-app kunnen mensen hun laatste vaccinatiedatum inzien. 
 
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 
een boostervaccinatie 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, 6 december 
2021. 
 
OMT adviseert het kabinet invoering van testplicht voor binnenkomende 
reizigers uit landen met hoog risico  
 
Het OMT adviseert het kabinet een invoering van een testplicht voor binnenkomende 
reizigers uit landen met een hoog risico op een besmettelijke variant van het coronavirus. 
Vanwege de Omikron-variant zijn er recent aanpassingen gedaan in de regels die gelden voor 
het inreizen in Nederland. ‘Echter, personen die geen interesse hebben in een test kunnen 
deze test nu afwijzen en zonder getest te zijn, doorreizen in Nederland', zo valt te lezen in het 
nieuwste advies.  
 
Daarom adviseert het adviesorgaan om na te gaan of een testverplichting (PCR) bij aankomst 
mogelijk is en ingevoerd kan worden. Bron: AD, 6 december 2021.  
 
WHO: geen plasmatherapie om bij de behandeling van coronapatiënten  
 
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft dinsdag geadviseerd om geen plasmatherapie in 
te zetten bij de behandeling van coronapatiënten met milde of matige symptomen. In het 
Britse medische tijdschrift British Medical Journal zegt de WHO dat ‘huidig bewijs aantoont 
dat de overlevingskans niet toeneemt en dat de noodzaak voor medische 
beademingsapparaten niet afneemt’ wanneer een patiënt plasmatherapie heeft ondergaan. 
Bovendien is de behandelmethode duur en tijdrovend. 
 
Om die reden zegt de WHO de toediening van convalescent (genezend) plasma tegen Covid-19 
‘sterk af te raden’ bij mensen die niet ernstig ziek zijn doordat zij het coronavirus hebben 
opgelopen. Zelfs bij patiënten die wel ernstig ziek zijn zou plasmatherapie volgens de WHO 
alleen moeten worden ingezet als onderdeel van een klinische proef. 
 
Bij plasmatherapie wordt gebruik gemaakt van de antistoffen uit het bloed van donoren die 
de infectie al hebben doorgemaakt. Aan het begin van de coronapandemie werd de therapie 
als een veelbelovende methode gezien voor de behandeling van bepaalde patiënten. Onder 
anderen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump pleitte ervoor plasmatherapie 
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versneld in te zetten. Deskundigen zeggen echter al langer dat er geen bewijs is voor 
de effectiviteit. 
 
De WHO baseert haar advies op de onderzoeksresultaten van zestien klinische 
experimenten waarbij ruim 16.000 coronapatiënten, met uiteenlopende symptomen, werden 
behandeld. Bron: AD, 7 december 2021. 
 
In  New York stad wordt vaccinatieplicht uitgebreid voor kinderen 
 
Na eerst al een vaccinatieplicht te hebben ingesteld voor werknemers van de ongeveer 184.000 
bedrijven in de stad, gaat New York de vaccinatieplicht nu ook uitbreiden naar kinderen van 
5 tot en met 11 jaar. 
 
Zij moeten vanaf 14 december in ieder geval één prik hebben gehad om restaurants te kunnen 
bezoeken of om deel te mogen nemen aan buitenschoolse activiteiten, zoals sporten en 
muziekles. Voor kinderen vanaf 12 jaar geldt dat zij hiervoor vanaf 27 december volledig 
gevaccineerd moeten zijn. 
Burgemeester Bill de Blasio van New York heeft dat besloten vanwege onder meer de opkomst 
van de Omikron-variant van het virus, het koude winterweer en de vele bijeenkomsten tijdens 
de feestdagen. ‘Vaccinatie is de enige uitweg uit deze pandemie, en met deze maatregelen 
moedigen we New Yorkers aan om zichzelf en hun gemeenschappen veilig te houden’, aldus 
de Blasio. 
 
New York is de eerste Amerikaanse stad die zo'n maatregel neemt. In de metropool zijn 
minstens 34.000 mensen overleden door Covid-19. Bron: AD, 7 december 2021. 
 
Vaccins moeten eerlijker verdeeld worden 
 
Uit onderzoek van Artsen zonder Grenzen blijkt dat 93 procent van de Nederlanders vindt dat 
coronavaccins wereldwijd eerlijker verdeeld moeten worden. 66 procent van de 1041 
ondervraagden vindt bovendien dat Nederland bijdraagt aan de oneerlijke verdeling van de 
coronavaccins wereldwijd. 
 
‘Vaccins redden levens en we komen niet van de pandemie af als er in sommige landen niet 
gevaccineerd kan worden’, zegt adjunct-directeur Judith Sargentini.  Ze vindt dat 
zorgminister De Jonge openheid moet geven over wat er 'misgaat' met de donatie. Op 9 
december debatteert de Tweede Kamer over de wereldwijde corona-aanpak. 

In een brief aan de Tweede Kamer schreef De Jonge in september dat Nederland voor het eind 
van dit jaar 27 miljoen vaccins zou doneren aan het internationale 
vaccinatieprogramma Covax. In november zei hij dat dit 'heel ingewikkeld' lag en dat er in elk 
geval 10 miljoen vaccins versneld gedoneerd moesten worden. 

‘In hoge-inkomenslanden zijn nu meer boosterprikken gezet dan dat er in lage-
inkomenslanden de eerste prik gezet is’, zegt Sargentini kritisch. ‘Ook met de boosterprikken 
erbij gerekend, hebben we in Nederland nog steeds genoeg.’ Van de ondervraagden vindt 86 
procent dat een land niet meer vaccins moet kopen dan nodig. Bron: AD, 7 december 2021. 

Ouders van besmette basisschoolleerling hebben hun kind een 
weeklang bewust naar school laten gaan  

De ouders van een besmette basisschoolleerling uit Californië hebben hun kind een 
weeklang bewust naar school laten gaan en er uiteindelijk voor gezorgd dat 75 
medescholieren in quarantaine moesten. Het resultaat was, zo meldt nieuwszender CNN, dat 
de Thanksgiving-plannen voor velen in het water vielen. 

Het hoofd van de Neil Cummins basisschool in Corte Madera, op zo'n 30 minutes ten noorden 
van San Francisco, hoorde pas van de besmetting toen hij werd gebeld door 
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de gezondheidsdienst van Marin County. Brett Geithman zegt dat er niet eerder melding van 
het coronageval bij de school was gemaakt. 

‘In dit geval hebben de ouders zowel de school als de gezondheidsdienst niet geïnformeerd, 
waardoor er een langere periode van blootstelling is geweest’, zegt dokter Matt Willis van de 
dienst. Normaliter worden beide op de hoogte gesteld door lokale laboratoriums, zodra er een 
positieve test wordt afgenomen. 

‘Dit is niet alleen een schending van de fundamentele ethiek, maar ook een schending van de 
wet’, aldus Willis. ‘Overtreding kan leiden tot een boete of strafrechtelijke vervolging wegens 
het plegen van een misdrijf.’ Vanwege de ernst en omvang van de overtreding is de zaak 
doorverwezen naar de officier van Justitie. 

Om herhaling te voorkomen, hebben de onderwijsautoriteiten de te volgen stappen bij een 
besmetting binnen een gezin nog eens rondgestuurd. ‘Als we geen strikte coronaprotocollen 
hadden dan zou de nasleep veel erger geweest zijn’, zegt Geithman. Het zou in de regio nog 
niet eerder tot besmettingen in een klas zij gekomen. Bron: AD, 7 december 2021. 

Anja Schreijer verlaat het OMT: ‘Als we carnaval hadden verboden, 
hadden ze gezegd: ‘Ie bint nich good wies’ 

Als ‘centrale middenvelder’ in de basisopstelling van het OMT en teamhoofd van de GGD in 
Amsterdam had Anja Schreijer uit Hengevelde een dagtaak aan de bestrijding van corona. Nu 
wacht haar een nieuwe uitdaging: kennis verzamelen om ons voor te bereiden op toekomstige 
rampen en pandemieën. „Met een virus kun je niet discussiëren, met mensen wel.’ 

Op de kast in haar kantoor in Amsterdam stond al die tijd een ingelijste groet met de tekst: 
„Leu oet Twente Leukeleu.’ Voor Anja Schreijer een tastbare herinnering aan thuis, maar ook 
een appèl aan de nuchterheid die ze al die jaren heeft proberen te bewaren. „Dat is toch wat 
ik van huis heb meegekregen en hopelijk nooit zal verliezen. Als er ooit een moment is geweest 
is waarin we met z’n allen de nuchterheid moeten bewaren, dan is het wel tijdens deze 
pandemie.’ Bron: AD, 7 december 2021. 

 

Anja Schreijer heeft nu een paar weekjes rust en begint dan aan een nieuwe baan, die moet 
helpen ons beter voor te bereiden op een pandemie als de huidige. © Carlo ter Ellen DTCT 
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Verlenging van de huidige avondlockdown lijkt onontkoombaar: 
‘Nederland stelt steeds uit’ 

De huidige avondlockdown wordt vermoedelijk verlengd, zeker nu het kabinet voorlopig de 
coronaregels bevriest die ongevaccineerden hard raken. Het uitstel van dit 2G-beleid is een 
gevoelige nederlaag.   

Afgelopen weekeinde zagen bewindspersonen de bui al hangen: dit wordt hem niet. Het 2G-
protocol, waarbij ongevaccineerden niet meer welkom zijn bij concerten of in cafés, stuit op te 
veel verzet in de Tweede Kamer. ‘Er is heen en weer gebeld door ministers’, zegt een 
coalitiebron. ‘Zo van: gaan we dit doorzetten of niet?’  

Nee dus, zo werd geconcludeerd na het schriftelijke vragenvuur uit de Tweede Kamer. Partijen 
zetten alle seinen op rood voor de bredere coronapas op werk en school, en het controversiële 
2G-beleid, waarbij alleen nog gevaccineerde of genezen personen toegang krijgen. De ene na 
de andere fractie betwijfelde nut en noodzaak van de nieuwe regels. De afdronk is zuur voor 
het kabinet: op deze manier haalden de plannen geen Kamermeerderheid.  

‘Met de hoge infectiedruk nu en de aanhoudende druk op de zorg verwachten we niet dat er 
op korte termijn ruimte ontstaat om delen van de samenleving verder te openen met 2G’, 
schreef minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) in zijn uitstelbriefje aan de 
Kamer. De onzekerheden rond de nieuwe Omikron-variant gooien extra roet in het eten: 
‘Daardoor is politieke steun onvoldoende zeker.’ Bron: AD, 7 december 2021. 

Meer testen komt onderzoek Variant of Concern ten goede 

Als er meer testen worden gedaan bij mensen die terugkeren uit landen waar een zorgelijke 
virusvariant rondwaart - een zogenoemde Variant of Concern - komt dat het onderzoek naar 
de nieuwe Omikron-variant ten goede, stelt het Outbreak Management Team. 
 
Reizigers uit landen met een VOC worden nu al geadviseerd om bij aankomst op Schiphol een 
test te doen, maar volgens met OMT 'zijn er zorgen over de mate van opvolging' van dat 
advies. Het kabinet zou moeten onderzoeken of hen een testverplichting kan worden opgelegd, 
adviseert het team. 

Voor de Afrikaanse landen Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, 
Nigeria, Zimbabwe en Zuid-Afrika, geldt momenteel al een dubbele testverplichting.  ’Dat 
is van groot belang voor de nationale en internationale bestrijding’, aldus het OMT. Bron: AD, 
7 december 2021. 

In Duitsland doen 150 bedrijven mee aan vaccinatiecampagne 

In Duitsland doen vanaf dinsdag zeker 150 bedrijven mee aan een campagne die 
inwoners van het land over de vaccinatiestreep moet trekken. Onder de deelnemers 
zitten grote merken als Shell, McDonald's, Burger King, Lidl, Mercedes-Benz, Vodafone, 
Porsche, C&A en Nespresso. Zij passen onder meer hun bedrijfsslogans aan om de Duitsers 
van het nut van een prik te overtuigen. 

De campagne heeft als gezamenlijk thema #ZusammenGegenCorona, die ook door de Duitse 
regering wordt gebruikt. De bedrijven gebruiken hun eigen slogans om vaccinatie onder 
deze hashtag op hun socialemediakanalen te promoten. De aanstaande bondskanselier Olaf 
Scholz bestempelt de campagne als 'een uitstekend teken van sociale 
verantwoordelijkheid en persoonlijk initiatief'.  

Bij koffiemerk Nespresso luidt de slogan tijdelijk niet meer 'Nespresso, what else', maar luidt 
deze nu 'Impfen (vaccineren), what else?'. De slogan van McDonald's luidt nu 'Impfen - ich 
liebe es', Vodafone spreekt van 'Together we impf'. Shell Deutschland heeft het over 
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'Deutschland hat die Energie zum Impfen' en bij de chocoladereep van KitKat gaat het om 
'Have a break, have a pieks (prik)'. Bron: AD, 7 december 2021. 

Oproep om mondkapjes te hergebruiken 

De stichting Nederland Schoon roept Nederlanders op om een herbruikbaar mondkapje te 
gebruiken, zodat een mondkapje 'niet decennia na deze pandemie' nog terug te vinden is. De 
opnieuw ingevoerde mondkapjesplicht zorgt opnieuw voor meer zwerfafval, terwijl het plastic 
dat in de maskertjes zit niet biologisch wordt afgebroken. 

De app Litterati, waarmee gebruikers zwerfafval in beeld brengen, 
signaleert meer 'zwerfkapjes' dan in de voorgaande maanden. Herbruikbare 
mondkapjes zouden dat deels kunnen oplossen, omdat mensen daar 'minder achteloos' mee 
omgaan, zegt Nederland Schoon-directeur Helene van Zutphen. 

De mondkapjes belanden meestal niet bewust op straat. Ze vallen uit jaszakken of tassen. 
‘Die onoplettendheid zorgt wel voor een steeds groter wordend zwerfafvalprobleem.’ Mocht 
iemand toch voor een wegwerpkapje kiezen, dan is het devies om het na gebruik bij het 
restafval te gooien. Bron: AD, 7 december 2021. 

Rusland meldt afgelopen 24 uur 31.096 positieve coronatesten  

De afgelopen 24 uur zijn er in Rusland 31.096 positieve coronatesten afgenomen. Een daling 
ten opzichte van gisteren, toen er 32.136 nieuwe infecties werden gemeld. Het dodental 
steeg het laatste etmaal met 1182. Gisteren waren het twee overlijdens meer. Bron: AD, 7 
december 2021. 

Britse minister ziet geen reden om coronamaatregelen aan te scherpen 

De Britse minister van Justitie, Dominic Raab, ziet geen reden om 
de coronamaatregelen richting de kerstdagen aan te scherpen. Groot-Brittannië zou, dankzij 
de vaccinaties, 'veerkrachtiger' zijn dan vorig jaar. ‘We denken dat plan B niet nodig is', zegt 
hij tegen omroep BBC. ‘Waarom? Door ons succesvolle vaccinatieprogramma.' Bron: AD, 7 
december 2021. 

I.C. artsen vragen OMT dringend om meer handen aan het bed 

Intensive care-artsen Sander de Lange en Aernout Lahaije vragen het OMT 'dringend om 
steun' om meer handen aan het bed te krijgen. Er moeten volgens beide artsen met 
spoed structurele veranderingen worden doorgevoerd, om te voorkomen dat 
meer zorgmedewerkers opstappen en anderen juist kiezen voor een baan in de zorg. 

‘Als wij de kans krijgen om het capaciteitsprobleem in de gehele zorg structureel op te lossen, 
kunnen wij bij elke endemische ziekte iedereen zorg bieden', schrijven de intensivisten. 
‘Reguliere zorg kan dan waarschijnlijk altijd doorgang vinden, zonder dat dit ten koste gaat 
van de conditie van de zorgmedewerkers of patiënten.’ 

Mogelijk zijn er dan ook minder maatschappelijk en 
economisch ingrijpende, maatregelen nodig, opperen ze. De artsen willen dat er vanuit de zorg 
keiharde eisen worden gesteld, omdat een structurele verbeterslag in de algehele 
gezondheidszorg nu essentieel is, gezien de acute en chronische toenemende zorgvraag'. Bron: 
AD, 7 december 2021. 
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In dit pand aan de Bedrijvenweg in Nijverdal wordt over een week of twee op corona getest. © 
Lenneke Lingmont  
 
Nijverdal krijgt eigen teststraat voor corona 
 
Vanwege de grote drukte bij de huisartsen in Nijverdal en Hellendoorn komt er aan de 
Bedrijvenweg 1-4 in Nijverdal een extra  
 
De afgelopen weken zagen de huisartsen het aantal patiënten met coronaklachten flink 
toenemen. Er zitten weliswaar ook patiënten bij die bij nader inzien griep blijken te hebben, 
maar dat is alleen betrouwbaar vast te stellen na een PCR-test. En daarvoor moeten de 
betrokkenen een afspraak maken via de GGD Twente. Dat blijkt in de praktijk een hele toer, 
want het is erg druk bij de GGD en de testlocaties zitten vaak een eind uit de buurt. 
 
We hebben mensen uit Nijverdal die naar Hogeveen of Goor moeten voor een test, volgens 
Ingeborg Van Lingen. 
 
Een van de vijf huisartsen die het initiatief voor de teststraat in Nijverdal nam is Ingeborg van 
Lingen. Ze spreekt van ‘een zwart gat’ als het om Nijverdal en Hellendoorn gaat. De dorpen 
zitten relatief ver van de bestaande testlocaties af.  Van Lingen: ‘We hebben mensen uit 
Nijverdal die naar Hogeveen of Goor moeten voor een test. Dat is echt ver. Het gevolg is dat 
onze assistentes vaak hele boze mensen aan de lijn krijgen. Toen dachten we: Kunnen we 
geen teststraat naar Nijverdal halen.’ 
 
Het was veel geregel, maar de vijf hebben het samen met de GGD Twente en de gemeente voor 
elkaar gekregen. De teststaat komt in een pand aan de Bedrijvenweg. Er moet nog het nodige 
worden aangepast en ingericht, maar de bedoeling is dat de testlocatie nog deze maand opent, 
vermoedelijk half december.  
 
Maar met het vinden van een geschikte locatie op het bedrijventerrein ’t Lochter is nog niet 
alles geregeld. Er zijn ook mensen nodig om de nieuwe testlocatie te bemensen. Daarvoor is 
onder meer via Facebook een oproep gedaan. Er wordt gezocht naar mensen die ten minste 
17 jaar oud zijn en tegen betaling de testen willen doen. De ideale kandidaat heeft al een 
medische (voor)opleiding, maar dat is niet per se nodig. Van Lingen: ‘We schatten dat we zo’n 
dertig mensen nodig hebben. Na een aantal oproepjes hebben we nu al zo’n veertig mensen 
die willen helpen.’ 
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De teststraat aan de Bedrijvenweg 1-4 zal voorlopig open zijn van 17.00 uur tot 20.00 uur. 
En dat zeven dagen in de week. Wie zich wil laten testen moet net als nu ook al geldt, voor 
een afspraak bellen met de landelijke GGD (0800-1202 of online via coronatest.nl). De 
gemeente Hellendoorn zorgt voor de bewegwijzering. Bron: De Stentor, 6 december 2021.  
 
Nijverdalse hiphoppers naar WK in Zuid-Frankrijk: ‘Niet als groep 
individuen, maar als team optimaal presteren’ 
 
Joshua Rada en Nicole Grooters, eigenaren van de dans- en sportschool Yoni Connect in 
Nijverdal, gaan voor de derde keer naar het WK hiphop. Hun dansgroep Next Episode Crew is 
eveneens van de partij in Zuid-Frankrijk. Podiumplaatsen worden niet verwacht. ‘Die Russen 
zijn ziek-goed.’ 
 
In de dansstudio aan de Grotestraat volgen de aanwijzing van coach Joshua elkaar razendsnel 
op. ‘Snap back, denk om je angle, pose, cross, shoulders up, wave, moonwalk’, roept hij en hij 
lijkt zijn partner en zeven andere  dansers uit Nijverdal, Rijssen en Hellendoorn aan een soort 
onzichtbaar koord te hebben. Iedereen heeft zijn of haar eigen inbreng, maar het woord van 
deze gedreven coach is wet. ‘Hij is net zo streng als die Russen en dat zijn echte professionals’, 
wordt geroepen. 
 
Next Episode Crew bestaat nu 10 jaar en behoort al jaren tot de (sub)top van Nederland. Het 
is een dansgroep, hiphopselectie en demoteam in één, dat voor de uitbraak van corona 
tientallen keren per jaar demonstraties en workshops verzorgde en aan (internationale) 
wedstrijden deelnam. De battles op het WK in Leiden en het EK in Praag waren absolute 
hoogtepunten voor de Next Episode Crew en daar komt eind deze week een nieuwe ervaring 
bij. Bron: De Stentor,24 november 2021. 
 
Man gevonden in vijver in Enter, reanimatie mocht niet baten 
 
Een nog onbekende man is maandagmorgen rond kwart over zeven aangetroffen in een vijver 
aan de Werfstraat in Enter. De man is ter plekke door ambulancemedewerkers gereanimeerd, 
maar dat mocht niet baten. 
 
Hoe de man te water is geraakt, is nog niet duidelijk. Onderzoek van de technische recherche 
in de omgeving van de vijver heeft uitgewezen dat er geen sprake is geweest van een misdrijf.   
 
Volgens omwonenden gaat het om een man die in de buurt van de vijver woont en er regelmatig 
zijn hond uitlaat. Nabestaanden van de man zijn door de politie op de hoogte gebracht. Bron: 
De Stentor, 6 december 2021. 
 

 
De man raakte door nog onbekende oorzaak te water in een vijver in Enter. © News 
United/Jan Willem Klein Horstman 
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Bowie helpt al tien jaar mensen met stille armoede in Wierden: ‘Ze vallen 
vaak overal buiten de boot’ 
 
Stichting Bowie heeft de voorbije tien jaar wel zo’n vijfhonderd huishoudens in stille armoede 
kunnen helpen. ‘Het zijn vaak mensen die werken, schulden hebben en overal buiten de boot 
vallen. Niet degenen met een bijstandsuitkering’, zegt Henk Pasman om daarmee een 
wijdverbreide misvatting uit de wereld te helpen. 
 
Ze zaten tien jaar geleden vooral te overleggen, maar iets doen voor dorpsgenoten in stille 
armoede was er niet bij. ‘We kregen nooit een aanvraag voor hulp’, zegt Henk Weiden. De 
leden van de Arme Kant van Wierden, het diaconaal platform van de gezamenlijke kerken, 
wilden het wel anders. Maar hoe?  
 
Het kwam goed uit dat Schuldhulpmaatjes een uitleg verzorgde over hoe deze landelijke 
organisatie steun verleent aan mensen in financiële problemen. Met op het eind het verzoek: 
willen jullie niet een afdeling in Wierden oprichten? 
 
‘Dat was voor ons het moment om de stichting Budget op Orde Wierden-Enter, nu bekender 
als Bowie, op te richten’, vertelt Weiden, al sinds dag één voorzitter. ‘Alle kerken maar ook de 
gemeente toonden zich enthousiast. We zaten 21 december 2011 bij de notaris alles te regelen. 
Er werden 22 personen opgetrommeld voor een opleiding tot schuldhulpmaatje. Daar viel nog 
net subsidie voor te krijgen. De 11 resterende vrijwilligers zijn heel deskundig en mogen 
eigenlijk wel professionals heten.’ 
 
Er was een Enters gezin dat uit schaamte de voedselbank in Hengelo bezocht, volgens Gerrit 
Assink (bestuurder Bowie). 
Er moest met stoom en kokend water een bestuur samengesteld worden. Weiden: ‘Hier zaten 
ook Henk Pasman als secretaris en Mieke Stegeman als penningmeester in. We zijn bij ons 
naderende tienjarig bestaan nog steeds alle drie actief.’ 
 

 

Bestuurders van de Wierdense stichting Bowie, die mensen in armoede helpt en tien jaar 
bestaat. Voor: Henk Weiden en Gerrit Assink (rechts). Achter: Mieke Stegeman en Henk 
Pasman. © Lenneke Lingmont  
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Al snel kreeg de stichting een tweede tak erbij: de Boodschappenmand. Pasman: ‘Ontstaan 
door giften. We merkten dat ook in Wierden mensen in financieel schrijnende situaties 
verkeerden. Bij wie aan het eind van hun geld nog een heel stuk maand over is, zoals wij ’t 
noemen. Als ze met hun inkomen aan onze strikte voorwaarden voldoen, krijgen ze elke twee 
weken een boodschappenpakket.’ Nu gaan er dan negentien manden het magazijn uit, maar 
in topperiodes waren dat er minstens veertig.  
 
‘We vertellen ook wat Bowie doet op scholen, bij clubs en dergelijke’, meldt de Enterse 
bestuurder Gerrit Assink. ‘Zegt een meisje in een klas: ‘Zo’n mand krijgen wij ook thuis’. Eerst 
dachten we dat niemand uit Enter zich zou durven melden. Ik kende een gezin dat uit 
schaamte de voedselbank in Hengelo bezocht. Daar moesten ze zich overheen zetten.’ Eerst 
twijfelden ze nog of het nieuwe boodschappenproject toekomst zou hebben. Pasman: ‘Wat zou 
er gebeuren als het startbudget op was? Maar gelukkig kwamen er altijd weer schenkingen.’ 
 
Mensen moeten niet te lang wachten als ’t financieel zwaar gaat. Schaam je niet, maar meld 
je, aldus Henk Weiden (voorzitter Bowie). 
 
De samenwerking met gemeente en maatschappelijk werk is van groot belang. Stegeman: ‘Zij 
verwijzen de mensen met hun hulpvragen naar ons door. We kunnen ze natuurlijk niet zelf 
benaderen. Ik doe altijd de intakegesprekken en ga bij ze thuis op bezoek, al lukt dat nu 
moeilijk. Dan is volledig inzicht nodig wat binnen een gezin financieel speelt, want wij moeten 
als stichting Bowie ons ook weer verantwoorden. We kunnen natuurlijk niet mensen helpen 
die er dure computers en auto’s op nahouden.’ 
 
Het scheelt dat Bowie in tien jaar tijd veel bijval oogstte in Wierden en Enter. Organisaties en 
clubs uit alle hoeken van de samenleving verstrekten donaties en velen besloten donateur te 
worden. ‘Zodoende konden we veel meer voor de mensen doen. Kinderen ontvingen 
cadeautjes, bijvoorbeeld voor hun verjaardag. Ook zorgden we dan voor traktaties op school. 
Gezinnen stuurden we op vakantie of kapotte huishoudelijke apparaten werden vervangen. 
En iemand ontving een kunstgebit, wel het meest apart’, geeft Stegeman aan. 
 
Ze bezocht afgelopen jaar een alleenstaande man. „Om vertrouwen op te bouwen. Hij werkte 
nog, zat in de schuldsanering en moest van 40 euro in de week rond zien te komen. ‘Heeft u 
meer klachten?’, vroeg ik. ‘Ja’, zei hij, ‘ik heb al jaren kiespijn, maar durf niet naar de 
tandarts’. Ik regelde een gratis behandeling. Z’n tanden zijn getrokken, hij kreeg een 
kunstgebit en is af van de pijn.’ 
 
Pasman signaleert nog een misverstand. ‘Veel buitenstaanders denken dat Bowie zich vooral 
richt op mensen in de bijstand. Maar die categorie kan nog een beroep doen op gemeentelijke 
regelingen. Dat is niet zo bij mensen die werken en heel lage inkomens hebben en vaak 
schulden. Die verkeren in stille armoede en vallen vaak overal buiten de boot. Die groep heeft 
onze hulp echt nodig.’ 
 
Weiden schat dat Bowie de afgelopen tien jaar wel zo’n vijfhonderd gezinnen kon helpen. ‘Ik 
kan niet vaak genoeg benadrukken dat mensen niet te lang moeten wachten als ze in 
financiële moeilijkheden raken. Schaam je niet, maar meld je. Soms denken ze dat onze hulp 
geld kost, maar het is geheel gratis. Eén uitspraak is veelzeggend: Zorg ervoor dat de 
brievenbus niet je vijand wordt. Want daar begint het vaak, als mensen hun post niet meer 
openen.’ Bron: De Stentor, 3 december 2021. 
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De jonge aanwas van de Enterse Midwinterhoornblazers. (Vlnr:) Kyano Poeste, Keano te Wierik 
en Job Lankamp. © Henk Pluimers   
 
Midwinterhoornblazers in actie: Enters hoorngeschal op eerste advent bij 
de Waarf 
 
Het is al weer bijna een jaar geleden dat de laatste klanken van de midwinterhoorn 
wegstierven. Zondag echter, klinken de houten hoorns weer. Dan is het de eerste advent, de 
start van de christelijke aanloop naar Kerstmis. De midwinterhoornblazers in Enter hebben 
geoefend en zijn klaar voor hun eerste optreden. Vijf vragen aan secretaris Wim Grooten. 
 
Midwinterhoornblazen, is dat geen hobby van oude mannen?  

 
Absoluut niet. We hebben leden in alle leeftijdscategorieën. Enkelen zijn nog in opleiding. De 
jongste volwaardige blazer is 14 jaar. Dat is Job Lankamp, een hele goede blazer. Hij blaast de 
meeste senioren naar huis. Dat vinden ze helemaal niet erg, ze zijn er zelfs trots op. Met onze 
18 leden zijn we er immers ook om deze mooie traditie door te geven. 

Komende zondag is de eerste advent. Mag je blazen wanneer je maar wil?  

In principe wel, maar traditioneel is het na het avondmaal. Het mooist klinkt het bij droog en 
koud weer. Boven een put? Nee, dat maakt voor het geluid niet uit. 

Hoe lang bestaan jullie al? 

Al 14 jaar. Na een paar jaar hebben we ons aangesloten bij de Stichting Midwinterhoornblazen 
Twenthe. Daardoor houden we contact met de ruim 25 Twentse buurtschappen. 

Wat is het geheim van blazen op een midwinterhoorn? 

Spanning op de lippen brengen en een fikse hap lucht naar binnen kunnen halen. En een goede 
ademhaling is heel belangrijk. Je moet altijd staan. Nooit gaan zitten want dan ben je de helft 
van de lucht al kwijt. Het is niet heel moeilijk om te leren. We hebben nu drie mensen in 
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opleiding. Maandagavond waren ze er voor de derde keer. En ze bliezen alle drie drie tonen. 
Boven verwachting. Gemiddeld worden vier tonen geblazen, sommigen kunnen er vijf en een 
enkeling zes. 

Waar kunnen we jullie de komende tijd horen? 

Komende zondag blazen we bij de Enterse Waarf. Dat begint om 17.00 uur. En dinsdag blazen 
we bij de Botterhof in Wierden. Daar woont een van onze oud-leden. 

Bron: De Stentor, 24 november 2021. 

 

Stembussen voor jaarlijkse verkiezing van het Van Dale Woord van het 
Jaar zijn open 

De stembussen voor de jaarlijkse verkiezing van het Van Dale Woord van het Jaar zijn open 
en, hoe kan het ook anders, elf van de vijftien woorden op de shortlist hebben een link met de 
coronapandemie. Zoals boosterprik, Deltavariant, prikpolarisatie, prikspijt, 
vaccinatievoordringer en wappiegeluid. Vorig jaar ging het 
woord anderhalvemetersamenleving met de eer strijken. Stemmen kan dit jaar tot 20 
december. De winnaar van 2021 wordt een dag later bekendgemaakt. Bron: AD, 7 december 
2021. 

 

 

Activisten van Extinction Rebellion demonstreren in het centrum van Amsterdam tegen 
misstanden in de kledingindustrie. © SOPA Images/LightRocket via Gett   
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Jongeren hebben er genoeg van: ‘Leven op aarde wordt letterlijk bedreigd’ 
 
In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine 
gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: harde actie voeren voor 
het klimaat. Door corona was het even uit beeld, maar het klimaat is weer terug. Vorige maand 
liepen er nog 40.000 bezorgde en boze mensen door Amsterdam. De dochter van verslaggever 
Mark van Assen was er ook bij. Sterker: ze voert harde actie. En er zijn steeds meer jongeren 
als zij, zien ook de milieuorganisaties. 
 
Aan de telefoon, een tijdje geleden: ‘Nee, ik kan niet zeggen wat we precies gaan doen. Je weet 
nooit wie er meeluistert.’ Het is onze dochter, net 27 geworden. Ze vertelt over het algemeen 
enthousiast over waar ze mee bezig is, maar soms komt er een geheimzinnig antwoord. We 
vragen in dat geval ook niet door. Je weet voor de zekerheid inderdaad maar nooit. Bron: AD, 
7 december 2021. 
 
Joodse organisaties spannen zaak aan tegen FVD-leider Baudet 
 
Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg hebben 
een kort geding aangespannen tegen Thierry Baudet. Ze vragen de rechtbank in Amsterdam 
uitspraken van de leider van Forum voor Democratie (FVD) waarin hij de coronamaatregelen 
van het kabinet vergelijkt met de Holocaust onrechtmatig te verklaren. 
 
Het geding, dat gesteund wordt door vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, 
dient woensdag over een week. 
 
Baudet deed de uitspraken op een aantal momenten in november. Zo zei hij dat 
ongevaccineerden ‘de nieuwe Joden zijn en dat de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi’s en 
NSB’ers zijn’. Hiermee bagataliseert hij de Holocaust, aldus de twee organisaties. 
Ze noemen de uitingen ernstig beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers 
van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden. Ze eisen, op last van een dwangsom van 
25.000 euro per dag, dat Baudet de uitlatingen verwijdert, bijvoorbeeld van sociale platforms. 
Ook willen ze dat hij beeldmateriaal van de Holocaust niet langer gebruikt in het kader van 
het coronadebat. 
 
CIDI-directeur Hanna Luden zei medio november dat Baudet met dit soort uitspraken 
meewerkt aan de ontkenning van de geschiedenis. Ze noemde dat heel kwalijk ‘omdat jongeren 
voor waar aannemen wat hij zegt en niet beseffen dat hij onzin verkondigt’. 
 
Baudet heeft nog niet gereageerd. Bron: AD, 7 december 2021. 

Oostenrijk verlengd lockdown voor ongevaccineerden 

De nieuwbakken Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer maakt bekend dat 
het Alpenland de lockdown voor ongevaccineerden verlengt. Het is de bedoeling dat 
ongevaccineerden alleen naar buiten gaan voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of 
bezoek aan een arts. Voor hoelang is nog niet bekend. 

De lockdown voor ingeënte bevolking eindigt zondag wel na drie weken. In Oostenrijk is 66,3 
procent van de bijna 9 miljoen inwoners gevaccineerd. De regering is van plan op 1 februari 
een algemene vaccinatieplicht in te voeren. Wie zich niet laat inenten, riskeert een boete van 
7200 euro. Bron: AD, 7 december 2021.  

Wie geboren is in 1944 en 1945 kan afspraak maken voor booster 

Zorgminister De Jonge twittert dat wie geboren is in 1944 of 1945 online een afspraak kan 
maken voor een boosterprik. Wie via de telefoon een prikafspraak wil maken, moet wachten 
tot de uitnodiging op de mat valt. Bron: AD, 7 december 2021.   
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Vaccinatieplicht als laatste redmiddel 

Europees WHO-directeur Hans Kluge ziet een vaccinatieplicht als 'laatste redmiddel' in de 
strijd tegen de coronapandemie. Pas als alle andere maatregelen om de vaccinatiegraad 
omhoog te krijgen het laten afweten, zou voor een prikplicht gekozen moeten worden.  Bron: 
AD, 7 december 2021. 

Van maandag op dinsdag zijn er 18.017 nieuwe coronabesmettingen 
gemeld bij RIVM 

Van maandag op dinsdag zijn er 18.017 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Afgelopen drie weken was het aantal 
nieuwe positieve tests vrijwel elke dag hoger dan 20.000. Het RIVM meldde vorige week 
woensdag 18.525 nieuwe positieve tests, maar dat kwam door een storing. Ditmaal is van een 
storing geen sprake, aldus het instituut. 

Het RIVM denkt dat het relatief lage aantal positieve tests dinsdag echt het gevolg is van een 
dalende besmettingsgraad en bijvoorbeeld niet van een toename in het gebruik van 
coronazelftests. Het zou kunnen dat het begin van een kentering in de besmettingscijfers is 
ingezet, aldus het instituut. Bron: AD, 7 december 2021.  

In afgelopen week zijn 1.998 nieuwe coronapatiënten in ziekenhuis 
opgenomen 

In de afgelopen week zijn er 1.998 nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis 
opgenomen, zeven procent minder dan in de week ervoor, meldt het RIVM. Op de intensive 
care werden 343 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen, een afname van negen procent. 

Ruim 621.000 mensen kwamen tussen 30 november en 7 december naar de testlocaties van 
de GGD om zich te laten testen, zeven procent minder dan een week eerder.  Het percentage 
positieve testen bleef met 21,3 procent nagenoeg gelijk aan de week ervoor.  

Het is voor het eerst sinds september dat er minder positieve tests zijn. In alle leeftijdsgroepen 
nam het aantal meldingen licht af. Het aantal meldingen per 100.000 is nog steeds het hoogst 
bij kinderen tot en met 12 jaar.  

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalde ook, evenals het reproductiegetal. Dat 
wijst erop dat het coronavirus meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Bron: AD, 
7 december 2021.  

Zeker 70 verplegers en artsen van de ic-afdeling in Spaans ziekenhuis 
hebben positief getest op corona. 

Zeker 70 verplegers en artsen van de ic-afdeling in een Spaans ziekenhuis hebben positief 
getest op corona. Ze waren allemaal aanwezig geweest op een kerstfeest van het ziekenhuis, 
meldt CNN op basis van Spaanse autoriteiten.  

Het ziekenhuis doet verder onderzoek naar de besmettingen, maar laat weten dat alle positief 
geteste personen op 1 december op hetzelfde kerstfeest waren. Daar waren in totaal 173 
personen. Alle aanwezigen hadden al een boostershot gehad of waren getest. Bron: AD, 7 
december 2021.  

Vanaf 1 maart vaccinatieplicht in Polen 

Polen wil vanaf 1 maart een vaccinatieplicht invoeren voor zorgmedewerkers, leraren en 
personeel in de veiligheidsbranche. De Poolse minister van Gezondheid Adam Niedzielski heeft 
de aanscherping van de coronamaatregelen dinsdag aangekondigd vanwege het oplopen van 
het aantal besmettingen. 
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Verder moeten alle discotheken vanaf 15 december dicht en worden er minder mensen 
toegelaten in onder meer hotels, bioscopen en restaurants. Op die plekken mag slechts 30 
procent van de capaciteit worden gebruikt, tegen 50 procent nu. Ook krijgen de scholieren tot 
de kerstvakantie en in de weken daarna onlineonderwijs. 

Het Poolse ministerie van Gezondheid meldde dinsdag dat er in 24 uur tijd ruim 19.000 
nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Bron: AD, 7 december 2021.  

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen toegenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag voor de derde dag op 
rij toegenomen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2826 mensen met 
Covid-19. Dat zijn er 81 meer dan maandag en het hoogste aantal sinds een week. 

Op de intensive cares liggen nu 624 coronapatiënten, 13 meer dan een dag eerder. Half mei 
lagen er voor het laatst zoveel Covidpatiënten op de ic's. Op de verpleegafdelingen worden 
momenteel 2202 coronapatiënten behandeld, 68 meer dan maandag. 

Afgelopen etmaal werden er 321 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Op de ic's werden 36 patiënten met corona opgenomen. 

In de afgelopen week schommelde het aantal opgenomen patiënten rond de 2750. Ernst 
Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gaf maandag aan dat de 
instroom van Covidpatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen is. ’Dat is positief, 
we zitten nu al een aantal dagen sterk onder wat we eerder hadden’, zei de 
ziekenhuisdirecteur. Hij gaf ook aan dat de bezetting op de ic's de komende dagen nog wel 
kan stijgen. Bron: AD, 7 december 2021.  

Gezin gedood nadat zonder succes vaccinatiebewijs was vervalst  

De man die afgelopen week zijn gezin doodde in het Duitse Königs Wusterhausen deed dat 
nadat hij zonder succes een vaccinatiebewijs had vervalst. De man vreesde volgens zijn 
afscheidsbrief dat hij en zijn vrouw zouden worden opgepakt met als gevolg dat ze hun 
kinderen zouden verliezen, dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie.  

In Duitsland moeten werknemers gevaccineerd, genezen of getest zijn om op locatie te 
werken. Een aanklager van de deelstaat Brandenburg meldt dat de 40-jarige vader voor zijn 
vrouw, eveneens 40, een vaccinatiebewijs had vervalst en dat dit door haar werkgever was 
ontdekt. De lichamen van het echtpaar en hun dochters van 4, 8 en 10 jaar werden zaterdag 
gevonden.  Er zijn geen aanwijzingen dat buitenstaanders betrokken waren bij de dood van 
de vijf personen. Bron: AD, 7 december 2021.  

België is voor miljoenen euro’s opgelicht bij aankoop van mondkapjes 

België is voor miljoenen euro's opgelicht bij de aankoop van mondkapjes bij het Luxemburgse 
bedrijf Avrox, denkt het Belgische Openbaar Ministerie. Vier mensen zijn als verdachte 
aangemerkt, zegt justitie tegen zakenkrant De Tijd. 

Net als veel andere landen zocht België na het uitbreken van de coronapandemie koortsachtig 
naar mondmaskers. Het land bestelde uiteindelijk 15 miljoen stoffen kapjes bij Avrox om aan 
de bevolking uit te delen. Met de opdracht was 32 miljoen euro gemoeid. Sinds mei liep er al 
een onderzoek naar onder meer oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de 
mondkapjesorder. Justitie viel binnen bij Avrox in Luxemburg, Frankrijk en Spanje. Bron: 
AD, 7 december 2021.   
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Het eerder laten ingaan van de kerstvakantie is voor het onderwijs de 
minst slecht oplossing' 

Het eerder laten ingaan van de kerstvakantie is voor het onderwijs 'de minst slecht oplossing' 
om het aantal coronabesmettingen het hoofd te bieden, zegt de Algemene 
Onderwijsbond. Bestuurder Thijs Roovers pleit ervoor het OMT-advies te volgen en noemt de 
bezwaren van het kabinet bij de aanbeveling 'niet overtuigend'. 

Het OMT meent dat het 'nuttig kan zijn' om de vakantie voor het basisonderwijs een week 
eerder te laten beginnen. Zo kunnen coronabesmettingen onder ouderen worden 
voorkomen. Het is daarbij wenselijk dat kinderen in die week 'in de eigen gezinsbubbel' 
blijven. Zo vermindert de kans op besmettingen tijdens de kerst. 

‘Een week meer vakantie, is een week minder school en dat is in een situatie van 
leerachterstanden niet wenselijk’, schreef zorgminister De Jonge in een brief aan de Kamer 
bij het OMT-advies. Ook wijst hij erop dat een deel van de kinderen 'toch opgevangen zal 
moeten worden, omdat ouders moeten werken'. 

Volgens de bewindsman komen de kinderen daarbij, en bij uitstapjes, weer in 
contact met andere kinderen. Dat leidt weer tot besmettingsgevaar. Roovers op zijn beurt ziet 
een 'onwerkbare situatie' op de scholen ontstaan. 'Een pas op de plaats is daarom welkom', 
vindt hij. ‘We trekken al anderhalf jaar een sprint, iedereen is echt op.’ Bron: AD, 7 december 
2021.  

 

Drukte bij het inpakken bij Makro Kerstpakketten. Zo'n 7 miljoen werknemers krijgen dit jaar 
een pakket. © Koen Verheijden   
 
Driehonderd mensen druk met kerstpakketten bij Makro: ‘Corona heeft 
dit de werknemer gebracht’ 
 
Het kerstpakket is dit jaar beter gevuld dan anders. Werkgevers vragen leveranciers op de 
valreep of er nog een flesje bij past, nu de kerstborrels weer niet doorgaan. 
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Het gonst in de bedrijfshal van Makro Kerstpakketten BV in Duiven – een dochterbedrijf van 
de groothandel. Driehonderd werknemers staan langs de lopende band om in te pakken of 
sleuren palletwagens vol dozen door de hal. Ieder vierkante meter wordt benut. Makro, 
marktleider in de branche, levert dit jaar ruim 1,5 miljoen kerstpakketten. 
 
Het zijn met stip de drukste dagen van het jaar voor de bedrijven die in kerstpakketten 
handelen; er wordt ook ’s avonds gewerkt om de klus te klaren. Week 48 en 49 zijn voor het 
inpakken; week 50 en 51 voor de distributie. 
 
Naar schatting krijgen binnenkort zo’n zeven miljoen Nederlanders een kerstpakket. Dat gaat 
dus om aantallen die ertoe doen. Er gaat dit jaar zo’n 300 miljoen euro om in de branche.  
 
De opmars van het kerstgeschenk is in coronatijd niet te stuiten. Vijf jaar geleden kregen nog 
maar 5,5 miljoen werknemers een kerstpakket. ‘Al kun je je afvragen of twee flessen wijn met 
een strik erom een kerstpakket is’, zegt Wilco Jansen van Sligro, goed voor bijna een miljoen 
kerstpakketten. 
 
De groei is er nog niet uit. ‘We hebben nog niet alle cijfers, maar het ziet er positief uit’, zegt 
Jacqueline Roest van Makro. ‘Bedrijven hadden gehoopt de kerstpakketten te kunnen 
overhandigen tijdens een leuke borrel, maar dat gaat weer niet door. 
 
Dus zijn ze op zoek naar een extraatje. Bedrijven bellen of er toch nog iets bij kan; bij een 
borrelpakket bijvoorbeeld nog een extra fles, wat glazen en een worstje. Als het in grote 
aantallen op voorraad is, kan dat natuurlijk. En bedrijven die een kerstmarkt hadden gepland, 
kiezen op de valreep nog voor een pakket.’ 
 
In pakketten: koffie, thee, wijn, vruchtensap, slagroom, koekjes, chocolade, crackers, paté, 
soep, hartige snacks. 
 
Bij de digitale bon: blender, fitwatch, cadeaukaart, fleecedeken, donatie aan een goed doel, 
serveerplank, Rituals, wijnpakketten, kledingstomer, bluetooth headset. 
 

 
De geschiedenis herhaalt zich. Vorig jaar waren er uit angst voor besmettingen ook drive 
throughs om het kerstpakket te overhandigen zoals hier bij Krol Reizen in Tiel. © Raphael 
Drent  

Sligro merkt het ook. Jansen: ‘Het pakket is niet altijd luxer, maar er zit wel meer in: gewoon 
een groter pakket dus. De gemiddelde waarde gaat richting de 50 euro. Soms pakken 
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werkgevers uit vanwege het niet doorgaan van kerstborrels op het werk, maar meestal omdat 
ze extra aandacht willen geven aan hun waardering voor de medewerkers.’ 

Roest: ‘Wat corona de werknemer heeft gebracht, is dat de werkgever het kerstpakket echt is 
gaan gebruiken als blijk van waardering voor de werknemer. Er wordt dan ook heel veel 
aandacht besteed aan de samenstelling. 

We bieden zelf 68 verschillende door ons samengestelde pakketten, variërend van 9,95 euro 
tot 149,95 euro exclusief btw. Grote klanten stellen ze zelf samen. We hebben in het najaar 
zestien showrooms met heel veel producten, waarmee werkgevers hun eigen pakketten 
maken.’ 

Bedrijven die bezuinigen op kerstpakketten, komen daarvan terug. Het zet veel kwaad bloed 
als zelfs dat gebaar er niet vanaf kan. NS kan erover meepraten. Vorig jaar stuurde het bedrijf 
het personeel geen kerstpakket, maar twee treinkaartjes eerste klas en een doosje Merci-
chocolaatjes van een paar euro, vergezeld van een kaartje dat meldde dat het barre tijden 
waren. 
 
Een deel van het personeel was zo woedend over deze ‘totale belediging’, dat de chocolaatjes 
retour gingen. Dit jaar is het weer als vanouds. Deze week krijgen de NS’ers een kerstkaart 
met inlogcode, waarmee ze online voor 30 euro zelf mogen kiezen, een cadeau of toch een 
kerstpakket. 
 
‘Voor veel collega’s is een eindejaarsgeschenk een belangrijke blijk van waardering. Afgelopen 
jaar was niet altijd gemakkelijk, er is door alle NS’ers hard gewerkt, soms in moeilijke 
omstandigheden’, laat het spoorbedrijf weten.  

Gezelligheid, barbecueën in de tuin en spelletjes doen het dit jaar heel goed, volgens 
Jacqueline Roest. 

Wilco Jansen van Sligro: ‘Bedrijven zien echt de noodzaak en het effect van aandacht. De 
spanning op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat het binden en verbinden van medewerkers, 
collega’s en bedrijf steeds belangrijker wordt. Medewerkers en kennis wil men graag aan boord 
houden. Uit het zicht, maar niet uit het bedrijfshart, is de boodschap.’ 

De inhoud van de doos is traditioneel, met dit jaar veel aandacht voor thuis zijn. Jacqueline 
Roest: ‘Gezelligheid, barbecueën in de tuin en spelletjes doen het dit jaar heel goed. We hebben 
zelfs een kerstpakket met een cijferslot waarvan je eerst de code moet kraken, voor het pakket 
open kan. Er zitten dit jaar bijna geen trolleys in de kerstpakketten, want de 
reismogelijkheden zijn nog beperkt.’ 

En zo’n plastic trolley van een paar tientjes is misschien ook niet heel duurzaam. 
‘Duurzaamheid is een belangrijk thema’, zegt Jansen. ‘Koffie, thee en chocolade moeten fair 
trade zijn, papier voor het drukwerk gerecycled. Maar het mag niet te veel extra kosten.’ 

Logistiek wordt het spannend of iedereen het pakket op tijd zal krijgen. Uitreiken op het werk 
zit er niet in, dus de pakketbezorgdiensten moeten het doen. ‘Bedrijven zoeken naar creatieve 
uitreikingen, zoals een kerstpakketdrive-through op het parkeerterrein van het bedrijf’, zegt 
Jansen.  
 
Heel grote bedrijven kiezen daarom ook voor digitale cadeaubonnen, waarmee werknemers 
online in een cadeauwinkel iets kunnen kiezen. Sligro stelt dat dit ‘eigenkeuze-kerstcadeau’ 
sterk in opmars is. Het bedrijf verkoopt dit jaar 530.000 cadeaukaarten. 

En de kerstgedachte, krijgt die nog ergens aandacht? Bij de cadeaukaarten voor online zit 
altijd de mogelijkheid het bedrag aan een goed doel te schenken. Of het is een combi. Sligro 
biedt bijvoorbeeld ook twee kerstpakketten waarbij ook het Lilianefonds of Alzheimer 
Nederland iets krijgen. Bron: DG, 7 december 2021. 
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Nederland,Duiven,03-12-2021 Overal staan dozen nu het topdrukte is bij Makro 
Kerstpakketten. © Koen Verheijden  

 

In Nederland is de Omikron-variant bij 36 mensen vastgesteld 

De Omikron-variant van het coronavirus is inmiddels bij 36 mensen in ons land vastgesteld, 
meldt het RIVM. Afgelopen zaterdag stond de teller op 20 bevestigde gevallen. Het 
rijksinstituut zegt dat Omikron mogelijk 'de dominante variant in Nederland wordt'. 

Het RIVM baseert zich, wat betreft de mogelijkheid op het verdringen van de deltavariant, op 
berichtgeving uit onder andere Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment is 
de deltavariant nog dominant in Nederland. Die virusversie is goed voor net geen 100 procent 
van alle positieve tests. Bron: AD, 7 december 2021. 

Kringloopwinkel Bijwa kan ondanks corona 65.000 euro aan verenigingen 
schenken 
 
Vijfenzestig duizend euro. Dat is het bedrag dat de kringloopwinkel met de leukste naam van 
Nederland, ErZitLigtIetsBijwa, te verdelen heeft onder verenigingen in de gemeente 
Beuningen. Naar rato van het aantal jeugdleden krijgen ze sinds 2005 een bijdrage uit de pot 
van ‘Bijwa’.  
 
Maar dit jaar is het minder, zegt oprichter Wiel Bijmans. Vrijwilliger Josefien Gerritse, beaamt 
dat. ‘Ons normale bedrag is 80.000 euro. Dat hebben we ook vorig jaar, in het eerste 
coronajaar, nog kunnen doen. Nu moeten we een stapje terug doen. Maar je kunt ook zeggen: 
het is nog steeds 65.000 euro óndanks corona.’ Ook Bijwa ging in lockdown. Bron: DG, 6 
december 2021. 
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Josefien Gerritse (l) met klanten in de kerstafdeling van kringloopwinkel ErZitLigtIetsBijWa in 
Ewijk. © Foto: Bert Beelen  

Eerste signalen wijzen erop dat Omikron-variant besmettelijker is dan 
Deltavariant 

De eerste signalen wijzen erop dat de Omikron-variant besmettelijker is dan de Deltavariant, 
zegt de Britse premier Boris Johnson vandaag tegen het parlement. Johnson zegt er wel bij 
dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken, maar dat er al vroege aanwijzingen zijn dat 
de nieuwe virusvariant meer overdraagbaar is dan Delta. Bron: AD, 7 december 2021.  

De Europese medicijntoezichthouder EMA en gezondheidsdienst 
ECDC raden het combineren van vaccins aan 

De Europese medicijntoezichthouder EMA en gezondheidsdienst ECDC raden 
het combineren van vaccins aan, voor zowel de eerste vaccinaties als de boosterprik. 
Onderzoek wijst uit dat een combinatie van 'ouderwetse' vectorvaccins en de nieuwe mRNA-
vaccins, zoals die van Pfizer/BioNTech en Moderna, voor een goede 
productie van antilichamen zorgt, luidt het in een gezamenlijke verklaring van de instanties. 

De aanbeveling van EMA en ECDC volgt op een grote studie waaruit blijkt dat een eerste dosis 
van het AstraZeneca- of Pfizer/BioNTech-vaccin gevolgd door een dosis Moderna na negen 
weken een betere immuunrespons geeft. De Verenigde Staten hebben al groen licht gegeven 
voor de zogenoemde mix-and-match vaccinaties. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO 
beoordeelt het advies nog. Bron: AD, 7 december 2021.  

Spanje gaat kinderen vaccineren 

Spanje gaat kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar vaccineren tegen Covid-19, maakt 
de gezondheidsdienst in het land bekend. Spanje volgt daarmee de aanbeveling van 
de Europese medicijnautoriteit EMA. Het inenten van kinderen, die het virus onbewust 
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kunnen doorgeven aan anderen, wordt als belangrijke stap in de bestrijding van de pandemie 
gezien. In Spanje is bijna 80 procent van de bevolking ingeënt. Bron: AD, 7 december 2021.  

41 ziekenhuizen verlenen geen planbare zorg meer 

41 ziekenhuizen, bijna zes op de tien, verlenen geen planbare zorg meer. Vorige week waren 
dit er nog 25, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het gaat om niet-kritieke behandelingen, 
zoals knie-, heup- en staaroperaties. 

De ziekenhuizen doen dat om acute en semi-acute zorg wel binnen 24 uur te kunnen blijven 
verlenen, dit om gezondheidsschade te voorkomen. Door een personeelstekort en relatief veel 
opgenomen coronapatiënten houdt de hoge druk op de zorg aan  

Volgens de NZa zijn er nu 41 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal, tegen 
36 procent vorige week. 21 van de 73 ziekenhuizen geven aan de kritieke planbare zorg niet, 
of niet altijd, binnen de vereiste zes weken te kunnen leveren. Bron: AD, 7 december 2021. 

Cruiseschip met gevaccineerden eindigt reis met 17 besmettingen 

Een cruiseschip dat op 28 november uit New Orleans vertrok voor een reis naar onder andere 
Mexico en Midden-Amerika, is de tocht geëindigd met zeventien besmettingen aan boord. 
Onder hen is een Zuid-Afrikaans bemanningslid dat mogelijk besmet is met de Omikron-
variant. Dit heeft de cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line maandag bekendgemaakt. 

De Norwegian Breakaway, met aan boord meer dan 3.200 passagiers en bemanningsleden, 
keerde zondag terug in de haven van New Orleans. Het was alleen bestemd voor passagiers 
die volledig zijn gevaccineerd. Ook eist Norwegian dat de passagiers vlak voordat ze aan boord 
gaan, een coronatest ondergaan. 

Met deze cruises hoopt de cruise-industrie, die zwaar werd getroffen door de pandemie, de 
bedrijfstak weer nieuw leven in te blazen. Sommige passagiers zeiden dat ze tijdens de reis 
hoorden dat er een uitbraak was op het schip. Anderen zeggen dat ze nooit door de organisatie 
op de hoogte zijn gesteld van besmettingen. 

Volgens Norwegian werd de Zuid-Afrikaanse medewerker vanaf het begin van de reis in isolatie 
gehouden. Het preciese aantal besmettingen kwam aan het licht toen iedereen zaterdag werd 
getest, voordat het cruiseschip in New Orleans aan wal ging. Onder de zeventien besmette 
personen zijn negen bemanningsleden en acht passagiers. Zij moeten in quarantaine. Bron: 
De Volkskrant, 7 december 2021. 

Corona zorgt ook bij orthodoxe christenen voor verdeeldheid 

Corona was eerst een ziekte die mensen samenbond. Toen het virus begin vorig jaar in 
Nederland opdook en de eerste golf diepe sporen trok, zorgde dat voor een grote 
saamhorigheid. Hoe anders is dat nu. De verdeeldheid over de maatregelen is groot en dan 
met name over het vaccinatiebeleid. 

Ook in de gereformeerde gezindte is die polarisatie jammer genoeg duidelijk zichtbaar. De 
scheidslijnen lopen niet langs de lijnen van bijvoorbeeld de kerkverbanden, maar gaan er 
dwars doorheen. In tal van gezinnen, families, vriendengroepen, kerken en kerkenraden kan 
een gesprek over corona tot heftige discussies en zelfs ruzies leiden. 

Dat er belangrijke vragen rond corona en de kabinetsmaatregelen bestaan, is helder. De 
toenemende druk om te vaccineren, mogen we na 17.00 uur kerk en catechisatie houden, hoe 
ver reikt Romeinen 13 over het gehoorzamen aan de overheid en hoe zien we corona en de 
coronapas in relatie tot de eindtijdgedachte van Openbaring 13 zijn voorbeelden van 
principiële kwesties waar we over na mogen en moeten denken. Dat staat niet ter discussie. 
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Waarom is het vaak zo moeilijk om met iemand met een andere mening over corona te praten 
zonder dat de emoties flink oplopen? Natuurlijk speelt daarbij een rol dat de pandemie zorgt 
voor spanningen, omdat we al ruim anderhalf jaar niet meer op een ‘normale’ manier kunnen 
leven. Dat de inperking van onze bewegingsvrijheid, het thuiswerken, het digitaal overleggen 
en allerlei andere gevolgen ons niet in de koude kleren gaan zitten, valt te begrijpen. 

 

@ RD, Anton Dommerholt  

Daarbij spelen ook karaktereigenschappen vaak een duidelijke rol. Zo is de ene persoon 
verbaal sterk en de andere niet. Ook geldt dat de een meer gevoelig is voor argumenten en 
feiten, terwijl de ander meer vanuit de emotie redeneert. Ook ziet de ene mens een bepaalde 
maatregel eerder als iets principieels, terwijl de ander er meer praktisch naar kijkt. 

Kortom, er zijn genoeg verschillen die op zichzelf al de stevige tegenstellingen op zijn minst 
voor een deel kunnen verklaren. Maar een ‘normaal’ gesprek met andersdenkenden zou toch 
mogelijk moeten zijn? En dat niet zozeer om elkaar te overtuigen, want daarvoor zijn de 
verschillen op dit moment vaak te groot, maar wel om naar elkaar te luisteren en om te 
proberen de onderlinge relatie goed te houden. Hopelijk is er, als het goed is, meer wat ons 
als orthodoxe christenen bindt dan scheidt.  

Duidelijk is dat de Heere met de pandemie tot de mens spreekt. Passen daarbij niet ootmoed 
en gebed om Zijn hulp? Dat geldt juist in deze verwarrende tijd. Ook de ernst van de ziekte 
zou een onderlinge band moeten geven.  

Maar nog belangrijker: erkennen we dat er in de samenleving, in onze gezindte en ook bij 
onszelf een ‘great reset’, een grote verandering, nodig is? Nee, niet die van het World Economic 
Forum, maar een buigen onder Gods Woord. Laten we daar om bidden. Als dat oprecht 
gebeurt, is er meer wat ons bindt dan wat ons scheidt. Bron: Reformatorisch Dagblad, 3 
december 2021. 

Alleen een almachtige staat kan sturen op besmettingen 

De meningen over het coronabeleid van het kabinet lopen fors uiteen. Dat is al zo sinds de 
eerste coronagolf begon te luwen om enkele maanden later, sneller dan gedacht, opnieuw aan 
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te zwellen tot een tweede piek. Een van de twistappels is of de overheid het bestrijden van 
deze crisis van a tot z van bovenaf moet willen regisseren. Of dat de verantwoordelijkheid, veel 
meer dan nu het geval is, bij de burger zelf moet worden gelegd. 

Het einde van de crisis is nog niet in zicht en tot die tijd zullen er ook meningsverschillen zijn. 
Gezien het feit dat veel van de maatregelen diep kunnen ingrijpen in het dagelijks leven en 
een beperking behelzen van (grondwettelijke) vrijheden is dat zonder meer begrijpelijk. 

Duidelijk is wel dat de toon in het debat onmiskenbaar verhardt. De socioloog Willem 
Schinkel, een van de partijideologen achter Sylvana Simons van BIJ1, droeg daar deze zomer 
aan bij in zijn boek Pandemocratie. Schinkel doet het Nederlandse coronabeleid daarin af als 
een vorm van necropolitiek, waarin het gaat om leven en dood. Daarmee introduceert hij een 
beladen schuldvraag in het debat. Kortweg komt zijn visie erop neer dat het kabinet door iets 
wel of niet te doen, speelt met mensenlevens. In de Tweede Kamer, waar het gevaar van 
versimpeling altijd op de loer ligt, wordt de discussie –bijvoorbeeld door BIJ1– al snel 
teruggebracht tot de vraag: Moet het kabinet sturen op het aantal ziekenhuisopnames of op 
het aantal coronabesmettingen? 

Dat of/of heeft iets gekunstelds, want in de epidemiologische fasen ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’ kiest 
het kabinet voor beide. Door lockdownmaatregelen te treffen die primair gericht zijn op een 
lagere viruscirculatie moet dan uiteindelijk het aantal opnames omlaag worden gebracht. Wie 
stelt dat het kabinet zich niet schuldig mag maken aan necropolitiek betoogt in feite dat er 
structureel dwingende voorzorgsmaatregelen nodig zijn, die verder gaan dan de basisregels. 
En dus ook in de fase ‘waakzaam’. Ook dan zijn er immers besmettingen, met 
ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg. 

De uiteindelijk cruciale vraag achter deze discussie is of het terecht is om die overlijdens te 
duiden als vermijdbare sterftes, waar de overheid als enige alle verantwoordelijkheid voor 
draagt. Daar zonder meer ja tegen zeggen, is bepaald lichtzinnig. Als dat waar zou zijn, moet 
bijvoorbeeld ook het griepbeleid meteen op de schop. Ook in het preventiebeleid zijn hardere 
ingrepen dan onvermijdelijk. Eigenlijk dient de overheid dan te worden uitgerust met 
bevoegdheden die grenzen aan die van een zich almachtig wanende, dictatoriale staat. 

Wie de overheid schuldig verklaart aan de coronasterfte, maakt dus veel los, maar of het debat 
over het coronabeleid daarmee gediend is, is de vraag. Kabinet en Kamer staan samen voor 
de lastige opgave om steeds het juiste evenwicht te vinden. Dat is ook zonder argumenten in 
verwijtende taal te vervatten al ingewikkeld genoeg. Bron: Reformatorisch Dagblad, 7 
december 2021.  

Mondkapje verplicht op Franse kinderspeelplaats 

Ook Frankrijk worstelt met de om zich heen slaande Omikron-variant, zo veel is duidelijk. De 
mondkapjesplicht werd vandaag verder uitgebreid. Vanaf nu moeten kinderen op 
basisscholen ook op de buitenspeelplaatsen een mondkapje dragen. 

Ook werd opgeroepen om weer afstand te houden. Een 'langere kerstvakantie' is voorlopig nog 
niet afgekondigd, in tegenstelling tot in buurland België. . Bron: De Volkskrant, 7 december 
2021. 

Geen groene reisadviezen meer in Europa  

Vanaf morgen (17:00 uur) wijzigen een aantal reisadviezen. Doordat Sardinië wordt 
aangewezen als hoogrisicogebied en dus verkleurt van groen naar geel, is heel Europa vanaf 
nu geel of donkerder. 

Ook buiten Europa zijn er een aantal wijzigingen. Zo veranderen Jordanië, Mauritius en 
Trinidad en Tobago van hoogrisicogebied naar zeerhoogrisicogebied. Het omgekeerde is van 
toepassing op Armenië en Belize. Alle kleuren blijven hier oranje. 
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Het algemene advies vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken luidt nog altijd: ga 
voorbereid op reis en controleer voor vertrek het actuele reisadvies via wijsopreis.nl of in de 
Reisapp. . Bron: De Volkskrant, 7 december 2021.  

Rechtbank Slovenië: vaccinatieplicht ambtenaren ongrondwettelijk 

De hoogste rechtbank van Slovenië oordeelt dat een vaccinatieverplichting voor ambtenaren 
onverenigbaar is met de Sloveense grondwet. Daarmee gooit het roet in het eten van de 
plannen van de regering, die vanaf 1 oktober de regeling wilde doorvoeren. 

Volgens de rechtbank moet eerst regelgeving omtrent besmettelijke ziektes aangepast worden 
voor een dergelijke 'verplichte vaccinatie' kan worden doorgevoerd. 

Tot dusver heeft Slovenië, dat momenteel ook kampt met een besmettingsgolf, slechts 55% 
van de twee miljoen inwoners gevaccineerd. Met de maatregel wilde de regering dat percentage 
opkrikken. . Bron: De Volkskrant, 7 december 2021. 

Bijna 1 op de 5 Zuid-Afrikaanse coronapatiënten is jonger dan 18 

Het wordt drukker in de Zuid-Afrikaanse ziekenhuizen en anders dan in vorige coronagolven 
komen er veel jonge kinderen in het ziekenhuis terecht. Toch is dat niet per se zorgwekkend, 
zeggen kenners. 

Bijna 20 procent van de nieuwe coronapatiënten in Zuid-Afrika is jonger dan 18. Vooral bij 
de allerjongsten neemt het aantal opnamen snel toe. In de provincie Gauteng, waar de 
Omikron-variant inmiddels dominant is, gaat het vooral om kinderen van jonger dan 5, zei 
gezondheidsdeskundige Waasila Jassat vrijdag in een virtuele persconferentie. De 
opnamecijfers voor kinderen onder de 10 in Zuid-Afrika zijn in twee weken tijd vertienvoudigd, 
van 26 opnamen in een week naar 259.  

Maar wat dat precies betekent is onduidelijk. Denkbaar is dat artsen, nu de nieuwe variant 
rondgaat, gewoon het zekere voor het onzekere nemen, oppert Ntsakisi Maluleke, een 
volksgezondheidsexpert in de provincie Gauteng tegen persdienst Reuters. ‘Ze houden een 
kind liever een paar dagen onder toezicht. Maar we moeten wachten op het bewijs.’ Een andere 
mogelijke verklaring is dat het virus eerder rondgaat onder kinderen en de ouderen nog moet 
bereiken.  

Opvallend is ook dat de patiënten minder ziek lijken, stelt een eerste analyse van ongeveer 
tweehonderd ziekenhuispatiënten door de Zuid-Afrikaanse Medische Onderzoeksraad. Zo 
behoeft maar ongeveer een op de vijf patiënten zuurstof, terwijl de covidafdeling in eerdere 
golven nog ‘herkenbaar was aan het onophoudelijke gesis van zuurstofflessen of piepende 
ademhalingsalarmen’, aldus de raad. Bovendien liggen de patiënten er relatief kort, aldus de 
raad: drie dagen, terwijl dat voorheen gemiddeld negen dagen was.  

Maar ook dat zegt in feite nog weinig, erkennen de onderzoekers. Omdat in Zuid-Afrika alle 
nieuw opgenomen patiënten worden getest op corona, liggen de meeste coronapatiënten in 
het ziekenhuis daar in eerste instantie om een andere reden. Het hoge aantal corona-
geïnfecteerden in het ziekenhuis is zodoende vooral een afspiegeling ‘van een hoger niveau 
van virusoverdracht in de gemeenschap in vergelijking met eerdere golven’, aldus de raad. 

Dagelijks worden in heel Zuid-Afrika zo’n 300 patiënten met corona opgenomen, op een 
bevolking van zo’n 60 miljoen. Daarmee is het aantal nieuwe opnames sowieso een stuk lager 
dan in veel Europese landen, waaronder Nederland. Maar wat deskundigen vooral zorgen 
baart, is de snelle stijging. In Gauteng, waar ongeveer een kwart van de Zuid-Afrikanen woont, 
is het aantal opnamen ruimschoots verdubbeld in een week tijd, naar zo’n 200 
coronapatiënten per dag. 

En de piek is nog niet bereikt: afgelopen week testten tien keer zoveel Zuid-Afrikanen positief 
als de week daarvoor, gemiddeld tienduizend per dag. Wat deze steil oplopende lijn betekent 
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voor de ziekenhuizen, zal pas over enkele dagen duidelijk worden. President Cyril Ramaphosa 
schreef maandag in een brief aan de bevolking dat de ziekenhuizen zich voorbereiden op een 
groter aantal patiënten, en riep iedereen nogmaals op zich te laten vaccineren.  

Dat de nieuwe patiënten relatief jong zijn is mogelijk een vaccinatie-effect, volgens artsen in 
het Tshwane District. In de provincie is 57 procent van de 50-plussers gevaccineerd, bij 50-
minners is dit minder dan 35 procent. Ook in de ziekenhuizen is dat patroon zichtbaar. 
Volgens de cijfers van de onderzoeksraad lagen er de afgelopen tijd vier keer zoveel 
ongevaccineerden met covid in het ziekenhuis als volledig gevaccineerden.  

Grote delen van zuidelijk Afrika zetten zich schrap voor een nieuwe golf. Er zijn maar vier 
landen wereldwijd waar het aantal positieve testen nu sneller oploopt dan in Zuid-Afrika: de 
buurlanden Swaziland, Mozambique, Zimbabwe en Botswana. Bron: De Volkskrant, 6 
december 2021.  

Besmettingscijfers stijgen razendsnel in Zuid-Afrika en buurlanden 

Steeds meer inwoners van Zuid-Afrika testen positief. Voor de tweede dag op rij worden meer 
dan 16 duizend nieuwe besmettingen gemeld. En ook in de omliggende landen lopen de 
coronacijfers snel op 

In Zuid-Afrika loopt het aantal gemelde coronabesmettingen snel verder op. Zaterdag melden 
de gezondheidsautoriteiten 16.366 nieuwe besmettingen, vrijdag waren dat er 16.055. De 
afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 8.860 positieve testen gerapporteerd, ruim 5 keer 
zoveel als de week daarvoor. Er zijn in het land tot nu toe 217 besmettingen met de Omikron-
variant vastgesteld, van nog eens 38 duizend positief geteste personen is het waarschijnlijk 
dat er sprake is van de nieuwe variant. Dat wordt nu onderzocht, met welke variant iemand 
besmet is wordt niet duidelijk uit de standaard coronatesten.  

De snelle stijging van de Zuid-Afrikaanse besmettingscijfers komt niet doordat er meer getest 
wordt. Van de uitgevoerde testen is bijna een kwart positief, een maand geleden was dit 
minder dan 2 procent. Een hoog percentage positieve testen betekent dat het werkelijk aantal 
besmettingen waarschijnlijk veel hoger is dan het aantal meldingen.  

De meeste nieuwe besmettingen, bijna 12 duizend, zijn gemeld in de provincie Gauteng. Ook 
omgerekend naar inwonertal is het aantal positieve testen in de dichtbevolkte provincie 
verreweg het hoogst van heel Zuid-Afrika. In Gauteng is de Omikron-variant inmiddels de 
meest voorkomende mutatie van het coronavirus. In de ziekenhuizen in de provincie komen 
steeds meer patiënten met corona terecht. Gemiddeld worden dagelijks ruim 200 nieuwe 
covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Begin november zagen de ziekenhuizen in de 
regio gemiddeld zo’n 20 nieuwe coronapatiënten per dag.  

Ook in de landen rondom Zuid-Afrika stijgen de coronacijfers fors. De afgelopen week waren 
de snelst stijgende besmettingsaantallen te vinden in Zuid-Afrika en buurlanden Swaziland, 
Mozambique, Zimbabwe en Botswana. Ook Lesotho, dat door Zuid-Afrika wordt omsloten, 
komt in de top-10 van snel toenemende gemelde besmettingen voor.  

De afgelopen week zijn in Zimbabwe 3.605 besmettingen gemeld, relatief weinig op een 
bevolking van 15 miljoen, maar een vertienvoudiging ten opzichte van een week eerder. In het 
land is de Omikron-variant inmiddels 50 keer vastgesteld. In Swaziland stegen de, ook nog 
relatief lage, besmettingscijfers met ruim 1500 procent, de snelste toename wereldwijd. 

De nieuwe variant wordt in steeds meer landen aangetroffen. Inmiddels hebben 40 landen 
minstens één Omikron-besmetting gerapporteerd, waaronder Nederland, Duitsland en België. 
In Nederland is de mutatie vastgesteld bij 18 reizigers die vorige week met een vlucht uit Zuid-
Afrika kwamen, maar ook in twee al eerder afgenomen proefmonsters. . Bron: De Volkskrant, 
4 december 2021. 
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Begin 2022 eerste Pfizervaccins in Zuid-Afrika gefabriceerd 

Het Zuid-Afrikaanse bedrijf Biovac gaat begin komend jaar het covid-vaccin van Pfizer maken. 
Dat heeft Pfizer vandaag bekendgemaakt. 

Biovac, dat in Kaapstad is gevestigd, verwachtte in juli nog dat het pas in de tweede helft van 
2022 met de productie kon beginnen.  

Grondstoffen voor de vaccins zullen uit Europa komen. Biovac zal de laatste stap zetten in 
het fabricageproces en de vaccins verpakken. Het is een van de eerste bedrijven die 
covidvaccins gaat maken in Afrika, het continent dat veruit de meeste moeite heeft toegang te 
krijgen tot vaccins.  

In juli drong de directeur van Pfizer er nog op aan dat landen farmaceuten niet zouden 
dwingen de patenten op vaccins vrij te geven. Rond die tijd kondigde het Amerikaanse bedrijf 
ook aan in Afrika te gaan produceren, om zo toch iets van de welvaart te delen die het aan 
vaccins overhoudt.  Bron: De Volkskrant, 6 december 2021. 

Wereldwijde wapenindustrie merkte weinig van corona 

De wapenindustrie had in het coronajaar 2020 weinig last van de pandemie. Terwijl de 
wereldeconomie met ruim 3 procent kromp, groeide de totale omzet van de honderd grootste 
wapenfabrikanten ter wereld met 1,3 procent tot zo’n 470 miljard euro. Dat meldt het Zweedse 
vredesinstituut Sipri. 

In de top-100 staan 41 fabrikanten uit de Verenigde Staten, 26 uit Europa en 5 uit China. 
Van dat laatste land is het echter moeilijk gegevens te achterhalen, stelt Sipri in een 
persbericht.  

Europese bedrijven behaalden uiteenlopende resultaten. De gezamenlijke omzet van de zes 
Franse wapenbedrijven in de lijst daalde met 7,7 procent. Wapenfabrikant Thales – die in 
Nederland poortjes levert voor het openbaar vervoer – wijt dat onder meer aan 
werkonderbrekingen door covid.  

Duitse bedrijven deden het wat beter: de vier grote fabrikanten daar behaalden 1,3 procent 
meer omzet dan in 2019.  Bron: De Volkskrant, 6 december 2021.  

Corona in Schiedam: 65 nieuwe besmettingen 
 
Het RIVM meldt maandag 65 nieuwe coronabesmettingen onder de Schiedammers. Dat 
is  (veel) minder dan de afgelopen dagen, toen werden er steeds meer dan 100 nieuwe 
besmettingen gemeld. 
 
Landelijk werden er 21.053 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 2.073 minder dan 
gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests licht: in de afgelopen zeven dagen 
werden gemiddeld 21.735 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 2 procent minder dan 
de zeven dagen daarvoor.  
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw toegenomen. Er liggen 
nu 2.754 mensen met corona in het ziekenhuis, gisteren waren dat er 2.692. Van hen liggen 
er 611 op de IC, tegen 598 gisteren. Bron: Schie.nu, 6 december 2021.  

Italië verruilt groene pas voor supergroene pas 

Vandaag gaat in Italië een 2G-toegangsbeleid in: alleen volledig gevaccineerden of mensen die 
van covid zijn hersteld, mogen naar restaurants, bioscopen, theaters of sportwedstrijden. 

Op de werkvloer blijft het 3G-toegangspas – in Italië ‘green pass’ genoemd – verplicht, dus een 
negatieve test voldoet daar ook. 
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@ Reuters - Politieagenten controleren vandaag ‘groene passen’ bij een metrostation in Rome.  
 
Het 2G-toegangsbewijs, ook wel de ‘super green pass’, geldt voorlopig tot 15 januari.  
 
Eind november kondigde premier Mario Draghi ook een vaccinatieplicht aan voor leraren, 
politie en militairen. Die gaat op 15 december in. Zorgmedewerkers moeten in Italië al 
gevaccineerd zijn. Bron: De Volkskrant, 6 december 2021. 
 
Het is een bombardement: Omikron mogelijk mix van corona en 
verkoudheidsvirus 
 
Beetje bij beetje geeft de Omikron-variant zijn geheimen prijs. Zo blijkt nu dat tussen de vele 
mutaties ook een stukje zit dat het mogelijk heeft opgepikt van een verkoudheidsvirus. 
Volgens internationale onderzoekers verklaart dat de hoge besmettelijkheid. Gentse 
onderzoekers zijn vooral onder de indruk van de hoeveelheid mutaties op cruciale plaatsen.  
 
‘Het is een bombardement’, zegt professor Nico Callewaert (UGent/VIB). Bron: GVA.be, 7 
december 2021.  
 
ECDC: meer dan duizend Omicron-besmettingen wereldwijd 
 
Het aantal bevestigde besmettingen met de Omicron-variant van het coronavirus is opgelopen 
tot boven de duizend. Tot en met dinsdag zijn wereldwijd 1137 besmettingen vastgesteld. Op 
maandag stond de teller op 905, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. Daarnaast zijn 
er meer dan 200 vermoedelijke besmettingen die nog niet helemaal zeker zijn. 
 
Volgens het ECDC is de virusvariant inmiddels vastgesteld in 52 landen. In de afgelopen dag 
zijn Rusland, Thailand, Fiji en Kroatië toegevoegd aan die lijst. 
 
Het Verenigd Koninkrijk heeft 336 bevestigde besmettingen, gevolgd door Zuid-Afrika (228). 
Denemarken heeft 73 vastgestelde Omicron-besmettingen en 188 verdachte besmettingen. 
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Voor Nederland meldt het ECDC 24 Omicron-besmettingen, maar het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu meldde eerder dinsdag al dat het is opgelopen tot 36. Bron: De 
Telegraaf, 7 december 2021.  
 
Onzekerheid troef voor 2022 door corona, inflatie en grondstoftekort 
 
U denkt op dit moment ook dat de bomen tot in de hemel groeien? Albert Jan Swart, 
sectoreconoom bij Abn/Amro temperde in het STEMmingscafé op 3 december 2022 het 
optimisme voor 2022 wel een beetje. Want niet alleen de haperende supply chain ook inflatie 
en arbeidstekorten bedreigen uw riante positie van dit moment.  
 
Natuurlijk groeit de wereldhandel nog steeds. Swart: ‘Maar die zit wel aan de grens. De 
industriële productie hapert en vooral de supply chain beeft op zijn grondvesten. Sinds het 
goede vaccinnieuws in november 2020 stegen de grondstoftekorten naar recordhoogte.’ 
 
Dat laatste merkt u misschien zelf aan grondstoftekorten of dure transportprijzen. De laatste 
stegen zo erg dat vliegen op het moment zelfs een goedkoper en betrouwbaarder initiatief lijkt 
voor boot of trein. 
 
We doen overigens iets goed in Nederland. Onze machinebouw verwierf faam in het 
buitenland. Dus exporteren we veel en steeg de productie in die sector het afgelopen jaar met 
zo’n 13 procent. En gelukkig is onze automotive-afhankelijkheid (nog) niet zo groot. Die 
chipsafhankelijke productie in landen als Duitsland lag soms weken stil. Hoewel Rivian 
onlangs zijn oog liet vallen op Nederland en dat de situatie misschien verandert. 
 
Net als van corona raken we de inflatie voorlopig niet kwijt, aldus Swart. Die ligt nu op 5,6 
procent maar voorspellers noemen 10 procent binnen niet al te lange tijd als mogelijkheid.   
 
Swart noemt de Baltic Dry Index als een voorspeller. ‘Dat gaat weliswaar om bulkgoederen 
maar blijkt door zijn volatiliteit een goede, economische graadmeter. Die daalde onlangs 
binnen een maand met 50 procent en dat voorspelt een grote verandering.’ 
 
En dan noemt Swart nog een aantal andere uitdagingen voor 2022. ‘De hoge gasprijzen zullen 
energiegrootgebruikers ook niet in de koude kleren gaan zitten. Het maakt hen kwetsbaar.’ 
In de top5 van kwetsbaarste branches staan de basischemie en de waterleidingbedrijven. 

Ook gaat de CO2-invoertax een rol spelen en richt due dilligence zich meer en meer op 
mensenrechten. Wel handig om even te checken hoeveel kinderarbeid uw toeleveranciers 
gebruiken. Bovendien gaan we onze economie in Europa meer beschermen. 

Kortom, een onzeker jaar nog meer dan anders. 

Of zoals Willem de Vries van Stem Industrial Marketing afsloot: ‘Ik raad u aan er niet van 
wakker te liggen maar alertheid lijkt toch wel geboden.’ Bron: Pompnl, 6 december 2021. 

SHK Essen schuift weer op door corona  
 
De grote sanitair- en installatiebeurs SHK in Essen wordt door corona weer een aantal 
maanden opgeschoven. Niet in maart maar in september staat het evenement nu gepland. 

De laatste editie van het tweejaarlijkse evenement was in maart 2018. In 2020 zette het virus 
al een  dikke streep door de SHK en nu gooit de pandemie dus weer roet in het eten. ‘Na 
overleg met partners en exposanten werd duidelijk dat we naar gedeeltelijk aan de wensen 
konden voldoen met deze beurs in maart’, zegt beursdirecteur Olivier Kuhrt. ‘We hebben er 
meer vertrouwen in dat de SHK Essen in september wél door kan gaan.’ 
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De SHK, een uurtje vanaf Arnhem, is er in de even jaren dat er geen ISH in Frankfurt 
gehouden wordt. Het is altijd een populaire beurs onder Nederlanders. Zo zijn met name 
badkamerdetaillisten altijd happig om naar Essen af te reizen: alle grote badkamermerken 
zijn er in tegenstelling tot de Nederlandse vakbeurzen wel vertegenwoordigd. Groothandelaren 
organiseerden altijd groepsreizen. Bron: Installatie.nl, 6 december 2021. 

Polen voert vaccinatieplicht in voor zorgpersoneel en leraren 

Polen wil vanaf 1 maart een vaccinatieplicht invoeren voor zorgmedewerkers, leraren en 
personeel in de veiligheidsbranche. De Poolse minister van Gezondheid Adam Niedzielski heeft 
de aanscherping van de coronamaatregelen dinsdag aangekondigd vanwege het oplopen van 
het aantal besmettingen. 

Verder moeten alle discotheken vanaf 15 december dicht en worden er minder mensen 
toegelaten in onder meer hotels, bioscopen en restaurants. Op die plekken mag slechts 30 
procent van de capaciteit worden gebruikt, tegen 50 procent nu. Ook krijgen de scholieren tot 
de kerstvakantie en in de weken daarna onlineonderwijs. 

Het Poolse ministerie van Gezondheid meldde dinsdag dat er in 24 uur tijd ruim 19.000 
nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Bron: De Telegraaf, 7 december 2021.  

Onderwijsbond voor opvolgen OMT-advies extra lange kerstvakantie 

De kerstvakantie een week eerder laten ingaan voor basisscholen is volgens de Algemene 
Onderwijsbond (AOb) de „minst slechte oplossing’ voor het onderwijs om het hoge aantal 
coronabesmettingen het hoofd te bieden. Bestuurder Thijs Roovers vindt de bezwaren die het 
kabinet daartegen heeft „niet overtuigend’ en pleit ervoor het advies van het Outbreak 
Management Team (OMT) te volgen. 

Het OMT vindt dat het met de kerstdagen op komst „nuttig kan zijn’ om de vakantie voor het 
basisonderwijs een week eerder te laten beginnen. Op die manier kunnen coronabesmettingen 
onder ouderen worden voorkomen. Wat het OMT betreft is het wenselijk als kinderen in die 
week „in de eigen gezinsbubbel’ blijven. Zo vermindert de kans op besmettingen tijdens de 
kerst. „In de groep vanaf 12 jaar speelt dit veel minder, omdat daar veel kinderen gevaccineerd 
zijn’, voegen de deskundigen eraan toe. Bron: De Telegraaf, 7 december 2021.  

Overheid komt met brochure tegen desinformatie 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil met een speciale brochure 
mensen bij publieke organisaties zoals zorg en onderwijs leren om te gaan met desinformatie. 
Er is aan meegewerkt door onder meer experts van de universiteit van Cambridge, van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen en van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

‘De handreiking bundelt wetenschappelijke inzichten en is gebaseerd op ervaringen met 
desinformatie over coronavaccins. De lessen en tips zijn echter ook op andere onderwerpen 
toe te passen. De handreiking zal in de toekomst met nieuwe inzichten worden bijgewerkt’, 
aldus het departement.  

De lezers worden geholpen desinformatie te herkennen, een bericht te checken, hoe 
desinformatie te ontkrachten, hoe met weerstand om te gaan en hoe met anderen in gesprek 
te blijven. Bron: De Telegraaf, 7 december 2021. 

Nederlanders willen eerlijkere vaccinverdeling wereldwijd 

Volgens onderzoek in opdracht van Artsen zonder Grenzen vindt 93 procent van de 
Nederlanders dat coronavaccins wereldwijd eerlijker verdeeld moeten worden. Uit het 
onderzoek, dat is uitgevoerd door DirectResearch, concludeert de hulpverleningsorganisatie 
dinsdag daarnaast dat zo'n 66 procent van de 1041 ondervraagden vindt dat Nederland 
bijdraagt aan de oneerlijke verdeling van de coronavaccins wereldwijd. 

Adjunct-directeur Judith Sargentini zegt het bemoedigend te vinden dat zoveel Nederlanders 
zeggen dat de vaccins eerlijk verdeeld moeten worden. ‘Vaccins redden levens en we komen 
niet van de pandemie af als er in sommige landen niet gevaccineerd kan worden.’ Ze vindt dat 
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demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) openheid moet geven over wat er 
‘misgaat’ met de donatie van vaccins. Op 9 december zal de Tweede Kamer debatteren over de 
wereldwijde corona-aanpak. Bron: De Telegraaf, 7 december 2021.  

‘Witte jassen' de straat op in Brussel tegen vaccinatieplicht 

Belgische vakbonden lopen in Brussel te hoop tegen de verplichting voor zorgpersoneel om 
een coronaprik te halen. Ze willen de maatregel, waardoor niet-gevaccineerde zorgverleners 
vanaf 1 april hun baan kunnen verliezen, van tafel. 

België besloot vorige maand tot de vaccinatieplicht, in navolging van Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. De regering hoopt dat de maatregel ervoor zorgt dat de 10 procent van de 
medewerkers in de zorg die nog niet is gevaccineerd, zich bedenkt. 

De bonden die zich dinsdagochtend in Brussel verzamelen zijn niet tegen vaccinatie, 
onderstrepen ze. Maar wel tegen een plicht op straffe van ontslag of schorsing. Die zou de zorg 
alleen maar personeel kosten, terwijl die nu juist geen stel handen kan missen. „Witte jassen 
zijn geen deurmatten’, willen de actievoerders minister van Volksgezondheid Frank 
Vandenbroucke voorhouden. Bron: De Telegraaf, 7 december 2021.  

Nederland blijft op hoogvlakte met aantal positieve coronatests 

Nederland heeft de piek van de coronagolf voorlopig gehad, maar het aantal besmettingen 
blijft op een hoog niveau en daalt nog niet. In de afgelopen week zijn ongeveer evenveel 
besmettingen aan het licht gekomen als een week eerder en als de week daarvoor. Het land 
heeft nu zo'n drie weken lang ongeveer 21.000 positieve tests per dag. 

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 75e keer. Vorige 
week meldde het instituut 155.152 positieve tests, de week ervoor 153.957.  

In de zes dagen na de laatste update zijn iets meer dan 130.000 positieve tests geregistreerd. 
Daarmee zou het weekcijfer opnieuw boven de 150.000 uit kunnen komen. Bron: De Telegraaf, 
7 december 2021. 

België: ZNA opent ‘pop-up’ corona-afdeling met voormalige 
verpleegkundigen: ‘We willen klaarstaan als de nood zich aandient’ 
 
Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) opent dinsdag een extra Covid-afdeling in het 
Middelheimziekenhuis voor patiënten die beademing nodig hebben, maar (nog) niet 
geïntubeerd moeten worden of niet ziek genoeg zijn voor een bed op de afdeling intensieve 
zorg. Op die ‘mid-care’ afdeling, waar plaats is voor acht patiënten, zullen voornamelijk 
medewerkers worden ingezet die weliswaar ervaring hebben op intensieve zorgen, maar 
sindsdien promotie maakten en nu eigenlijk een ‘bureaujob’ uitoefenen. 
 
Momenteel zijn over heel ZNA zowat 57 van de 65 bedden op intensieve zorgen bezet, zowel 
Covid- als niet-Covid-gerelateerd. Om weer wat meer marge te krijgen tijdens de huidige 
piekperiode van het coronavirus en om uitgevallen personeel te vervangen, deed het 
ziekenhuis een interne oproep naar voormalige IZ-verpleegkundigen die zijn doorgegroeid naar 
een andere functie.  
 
‘De piek van de besmettingen is misschien bereikt, maar op intensieve zorgen volgt de echte 
piek altijd later’, weet Wim Niewold, projectleider EPD (elektronisch patiëntendossier) maar 
de komende weken weer verpleegkundige op de nieuwe Covid-afdeling. ‘Ik heb geen minuut 
getwijfeld toen deze vraag kwam. In mijn huidige job ben ik vooral met de langere termijn 
bezig, nu kan ik weer even acute zorg doen.’  
 
De 18 voormalige verpleegkundigen die bereid werden gevonden om in te springen hebben 
gemiddeld tien jaar ervaring op intensieve zorgen. Ze zullen worden bijgestaan door 
gespecialiseerde artsen. ‘De apparaten en technieken zijn nog nagenoeg dezelfde, dus de stap 
is niet zo groot’, denkt Niewold. ‘Ieder van ons kent ook zijn limieten en gaat daar niet over. 
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De grootste uitdaging wordt de combinatie met de huidige taken want die verdwijnen niet. 
Sommigen blijven die deeltijds uitvoeren, daar zijn afspraken over gemaakt.’ 

De ‘nieuwe’ afdeling bevindt zich in een voormalige afdeling intensieve zorgen in het 
Middelheimziekenhuis die weldra verbouwd zou worden. Het project loopt voorlopig tot 15 
januari. Bron: Nieuwsblad, 7 december 2021.  

 

Evert de Graaf geeft het goede voorbeeld: in bad, in de tuin of waar dan ook: met een plens 
water uit blik krijgt het nieuwe jaar een frisse start. © UNOX/Arie Kievit  
 
Vanwege corona komt de Nieuwjaarsduik in Houten opnieuw uit blik 
De traditionele Nieuwjaarsduik in het koude water van de Rietplas in Houten gaat op 1 januari 
aanstaande niet door. Maar de organisatie maakt het voor iedereen die dat wil toch mogelijk 
het nieuwe jaar een frisse start te geven. 
 
Deelnemers die zich aanmelden, krijgen net als vorig jaar water in een blikje thuis geleverd, 
met de bedoeling dat op de eerste dag van het nieuwe jaar over zich heen te gooien. Bij 
voorkeur in zwembroek in de tuin. ‘De idee is natuurlijk er een foto van online te zetten’, zegt 
Evert de Graaf namens de organisatie. ‘Het gaat om de gein en dan vooral om het samen bezig 
zijn met iets leuks.’   
 
De traditionele duik in de plas zelf gaat vanwege corona niet door. ‘Dat evenement is met 
zoveel onzekerheid omgeven dat we hebben besloten er vanaf te zien’, zegt De Graaf. ‘De 
thuisduik komt ervoor in de plaats. Het wordt de twintigste keer dat we in Houten een duik 
organiseren. Die is bij ons altijd nog doorgegaan, ook de keren dat er een dikke laag ijs op de 
Rietplas lag. Toen heeft de brandweer er gewoon een wak in gezaagd.’  
 
Deelnemers krijgen een oranje vaantje waarop ‘Wij gaan voor goud’ staat. ‘Samen staan we 
toch het sterkst, we moeten er met z’n allen wat van maken. Ook volgend jaar weer.’ De 
vaantjes worden thuis afgeleverd in een tas met daarin ook de bijbehorende ijsmuts en nog 
een verrassing, aldus Evert de Graaf. Burgemeester Gilbert Isabella geeft het startschot, om 
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12.00 uur te zien via de lokale Omroep Houten. Fysiotherapeut Damian Murphy verzorgt de 
warming up.  
 
Vorig jaar werden vanwege de coronabesmettingen overal in het land de Nieuwjaarsduiken 
afgelast. Ook de traditionele duik in de Noordzee bij Scheveningen ging toen niet door. De 
thuisduik – met ingeblikt zeewater – was toen ook al het alternatief. Bron: AD, 7 december 
2021. 

Hoogeveen keert 108.275 euro uit voor controleren corona 
toegangsbewijs 

De gemeente Hoogeveen compenseert 64 partijen die kosten hebben gemaakt voor het 
controleren van het corona toegangsbewijs (CTB). In totaal wordt er 108.275 euro uitgekeerd. 
 
De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld om ondernemers, de horeca, buurthuizen en 
sportkantines te ondersteunen in het uitvoeren van de controles. Het budget in Hoogeveen is 
114.000 euro, een klein restant blijft dus over. De regeling loopt nog door tot het einde van 
dit jaar, maar stopt eerder wanneer het bedrag op is. 
 
Ondernemers in de horeca, buurthuizen en sportkantines is gevraagd om ideeën aan te 
dragen voor het verdelen van het budget. Die heeft de gemeente niet ontvangen. De 108,275 
is berekend over de periode van week 40 tot en met week 48. Per aanvrager wordt een bedrag 
van 180 euro per week(end) uitgekeerd. 
 
Ondernemers hebben wel twee verzoeken ingediend. Zij zien graag een tegemoetkoming voor 
de aangeschafte coronapasscanners. Daar wordt 1000 euro voor beschikbaar gesteld. Ook is 
er gevraagd om leerlingen van de opleiding handhaving de controle te laten doen bij drie grote 
bingoavonden. Daar is 360 euro voor uitgetrokken.  
 
Het bedrijf Alegria Health is ingehuurd om sneltesten te doen in het gebouw van 
informatiepunt H. Het restant van het bedrag is ingezet om die kostenpost te vergoeden. Bron: 
RTV Drenthe, 7 december 2021. 
 
Dit hebben de toezichthouders geleerd van corona 
 
De lockdowns hebben niet alleen grote invloed gehad op de kinderopvang maar ook op het 
toezicht. GGD’en en gemeenten moesten improviseren. Hierbij zijn nieuwe ervaringen en 
inzichten opgedaan. Het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang zet deze nu op een rij. 
Het LCTK heeft de ontwikkelingen gemonitord van maart 2020 tot en met maart 2021. 

De belangrijkste bevindingen zijn: 

Beeldbellen/toezicht op afstand  

Het beeldbellen en toezicht op afstand was een alternatief om toch zo goed mogelijk toezicht 
te kunnen houden. De toezichthouders zijn echter vrijwel unaniem van mening dat het 
toezicht op afstand grote beperkingen kent. Inspecteren van de pedagogische praktijk op 
afstand biedt onvoldoende informatie om een goed oordeel te vormen. Ook zijn er technische 
beperkingen. Vanwege de veiligheidsaspecten kan maar een beperkt aantal apps gebruikt 
worden. Met name gastouders hebben weinig ervaring met deze apps en kunnen er slecht mee 
uit de voeten 

Toezicht op afstand/beeldbellen kan wel ondersteunend worden ingezet, bijvoorbeeld bij 
gesprekken op houderniveau, waarbij vooral het beleid en de documenten centraal staan. Ook 
nagesprekken via (beeld)bellen met de pedagogisch medewerkers zijn volgens de 
toezichthouders zowel door henzelf als de medewerkers als positief ervaren. Er is volgens de 
toezichthouders meer tijd voor diepgang in de gesprekken, waardoor de kennis en ervaringen 
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van de medewerkers beter tot hun recht komen. Bellen met beeld heeft daarbij nog extra 
waarde. 

Loslaten van de honderd procent-norm 

Door de lockdowns is de honderd procent-norm voor de jaarlijkse onderzoeken niet gehaald. 
Op basis van een prioritering is door GGD’en in overleg met de gemeenten een keuze gemaakt 
voor de te inspecteren locaties. De toezichthouders zijn echter voor het behoud van de 100%-
norm. Alleen bij houders die goede kwaliteit leveren en een uniform beleid voeren, kan 
eventueel worden volstaan met een jaarlijkse steekproef van locaties. 

De toezichthouders zien veel meer in flexibilisering van de te toetsen voorwaarden binnen de 
100%-norm. Zij kunnen dan bijvoorbeeld op houderniveau de beleidsdocumenten inspecteren 
en per locatie een keuze maken voor de te inspecteren voorwaarden. Vooral voor locaties met 
een groen risicoprofiel is deze flexibiliteit wenselijk. 

Relatiebeheer met houders 

Tijdens de eerste lockdown, toen er vrijwel geen formeel toezicht was, hebben veel GGD’en wel 
contact gehad met de houders. Er waren veel vragen vanuit de houders. De GGD’en hebben 
zelf ook actief contact gezocht via ‘vinger aan de pols’-gesprekken. De toezichthouders hebben 
hier goede ervaringen mee. Ze hebben de indruk dat er meer ruimte was voor wederzijds begrip 
in een onzekere situatie. 

De ervaringen met relatiebeheer geven ook aanleiding voor meer toezichtsactiviteiten op 
houderniveau. Verschillende GGD’en houden houdergesprekken aan het begin van het 
kalenderjaar, informeren zich over veranderingen bij locaties en aandachtspunten en nemen 
dit mee bij de inspecties, waardoor deze gerichter kunnen plaatsvinden. 

Overtredingen als gevolg van bijzondere situaties 

De coronacrisis heeft effect op de bedrijfsvoering. Houders komen voor onverwachte situaties 
te staan, waardoor zij niet altijd konden voldoen aan de kwaliteitseisen. In 2020 golden op 
verschillende momenten verschillende instructies om deze ‘overmacht’-situaties te beoordelen 
door toezichthouders. De toezichthouders hebben geen uitgesproken mening over welke wijze 
meest werkbaar is. Belangrijk vinden zij vooral dat er een duidelijke werkwijze is, voor zowel 
toezichthouder, gemeente en houder, die door iedereen gevolgd wordt. 

De belangrijkste aanbevelingen zijn:   

Houdergesprekken aan het begin van het jaar 

Door aan het begin van het jaar houdergesprekken te voeren, kan het toezicht efficiënter en 
doeltreffender worden ingericht. In deze gesprekken is onder meer aandacht voor 
veranderingen in beleid, veranderingen op specifieke locaties in de regio of andere relevante 
zaken. Deze gesprekken dragen bij aan de relatie tussen houder en toezichthouder. Ook 
kunnen de inspecties op locatie gerichter en efficiënter plaatsvinden, waardoor er in totaal 
niet meer uren voor toezicht worden uitgetrokken. Houdergesprekken kunnen eventueel ook 
op afstand plaatsvinden, door relevante documenten op te vragen en het gesprek via 
beeldbellen te voeren. 

Flexibele inspectie 

De ervaringen met inspecties in het coronajaar laten opnieuw de behoefte aan flexibele 
inspectie-activiteit zien. Het toezicht op afstand is niet voor alle voorwaarden geschikt. Door 
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meer flexibiliteit bij het bepalen van de te inspecteren voorwaarden voor een jaarlijks 
onderzoek, kan in een periode van toezicht op afstand een GGD andere keuzes maken dan in 
een regulier jaar. Ook in samenhang met houdergesprekken is flexibel toezicht wenselijk. 
Toezichthouders, samen met gemeenten, kunnen dan gerichte keuzes maken welke 
voorwaarden op welke locatie geïnspecteerd moeten worden. 

Interviews met medewerkers op afstand 

De toezichthouders hebben goede ervaringen met gesprekken met pedagogisch medewerkers 
na afloop van een inspectie. Het leidde tot diepgaandere gesprekken dan als de pm’er op de 
groep staat. De toezichthouders hebben de indruk dat ook de medewerkers het als positief 
ervoeren. Er werd meer naar hen geluisterd en ze waren vaak minder nerveus. Ook als het 
reguliere toezicht met locatiebezoeken weer is opgestart heeft een nagesprek met de 
pedagogisch medewerker volgens de toezichthouders een meerwaarde. Er kan dan 
gereflecteerd worden op het handelen waar de medewerker haar voordeel mee kan doen.  Bron: 
Kinderopvang Totaal, 7 december 2021. 

Inzichten van deskundigen in verschillende disciplines gebundeld in 
‘Leren van corona’ 
 
Nog geen jaar na het verschijnen van ‘Corona onthult systeemcrisis; een ontluistering voor de 
samenleving’ ligt er alweer een boek van crisisexpert Gert-Jan Ludden. Verschil is dat zijn rol 
in ‘Leren van corona - inspirerende inzichten vanuit de praktijk’ die van medesamensteller en 
eindredacteur was, terwijl hij het vorige boek zelf schreef. 
 
Het nieuwe boek is een initiatief van Gert-Jan Ludden en de op 28 september overleden 
veiligheidsexpert Fred Zaaijer uit Eerbeek. ‘Fred was een van mijn beste vrienden waarmee ik 
de afgelopen achttien jaar dagelijks contact heb gehad. Hij werd eind juli plotseling ziek en 
twee maanden later was het al voorbij. Ik heb zijn uitvaartdienst mogen leiden.’ 
 
Zaaijer en Ludden kwamen begin 2021 op het idee om een breed scala ‘deskundigen uit het 
veld’ te benaderen met de vraag hun ervaringen en inzichten opgedaan tijdens de coronacrisis 
op papier te zetten. Met als doel een zo’n breed mogelijk perspectief te schetsen.  
 
 ‘Wij zeiden: deze crisis heeft zo’n enorme impact en raakt iedereen, jong en oud, zakelijk en 
privé en publiek en privaat, dat we er alles aan moeten doen om nu echt fundamentele goede 
lessen te leren. Als we dat nu niet doen, gaan we het echt nooit meer leren’, zegt Ludden. Dat 
dit besef nog niet tot de beleidsmakers is doorgedrongen, blijkt volgens de eigenaar van SVDC 
Advies in crisisbeheersing in Almen uit het feit dat ‘Den Haag’ niet regelmatig tussentijds 
evalueert. 
 
Bij een ramp, zo legt Ludden uit, evalueer je altijd achteraf omdat een ramp zich in een kort 
tijdsbestek voltrekt. ‘Maar bij een crisis die lang duurt moet je tussentijds evalueren zodat je 
waar nodig kunt bijsturen. Maar kijk naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid die de evaluatie 
doet voor het kabinet. Zij is op 7 mei 2020 begonnen en komt in februari 2022 met een eerste 
evaluatierapport en die gaat alleen over de aanpak tijdens de eerste golf. Dan kun je beter 
stoppen, dit is natuurlijk amateurisme ten top.’  
 
In het eerste hoofdstuk concludeert Rob de Wijk, oprichter en directeur van Den Haag 
Centrum voor Strategische Studies, dat de nationale crisisstructuur in Nederland totaal niet 
werkt. ‘Deze crisisstructuur is geworteld in de Nederlandse politieke cultuur van polderen. 
Het gevolg is een Poolse landdag die haaks staat op de eisen van effectieve crisisbeheersing 
(…). De meest onthutsende verklaring voor de falende crisisbeheersing is dat 
achtereenvolgende regeringen willens en wetens de sturende taak van het Rijk voor landelijke 
crisis hebben verwaarloosd en zelfs bewust hebben afgebroken’, schrijft De Wijk. 
 
Het is volgens Ludden dáárom van cruciaal belang dat er een veel strakkere operationele 
commandovoering in deze coronacrisis komt. ‘Dat zou een civiel-militaire geïntegreerde staf 
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moeten zijn. De commandant van zo’n staf geeft dan input in het crisisbeleidsteam in Den 
Haag. Dan heb je dat goed geborgd.’   
 
Ludden verwijst vervolgens naar het verhaal van Eelco Dykstra, een internationaal crisis- en 
rampenexpert met een medische achtergrond. ‘Dykstra concludeert dat we heel erg slecht 
leren uit rampen en crises vanuit het verleden. Dat we die opgedane kennis niet borgen, is 
ook een beetje de rode draad in het boek.’  
 
Volgens Caren Frentz, directeur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is de bundeling van 
kennis en krachten tijdens een crisis essentieel. Aanbevelingen van haar kant zijn onder meer: 
zoek de samenwerking met de juiste partners en bereid je met scenariodenken voor op het 
onvoorstelbare. Met dit laatste ‘leer je anticiperen op onverwachte situaties. Het vergroot de 
intelligentie van de organisatie en je bent beter voorbereid op het onvoorstelbare’, schrijft 
Frentz.  
 
In het boek staan verder leerzame bijdragen van onder andere ziekenhuisbestuurder Peter 
Langenbach, onderwijsbestuurders Els Kooijmans, en Stéphane Cépero, oud-wethouder van 
Valkenburg, Claudia Bisschops en voormalig waarnemend burgemeester van Vlaardingen, 
Bas Eenhoorn. 
 
Interessant is ook de beschouwing ‘Veiligheid, vrijheid en het virus’ van Paul Nieuwburg, 
hoogleraar politieke filosofie aan Universiteit Leiden. Volgens Nieuwburg heeft de liberale staat 
de morele verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zijn burgers, maar moet hij, waar 
mogelijk, ook op de eigen verantwoordelijkheid van zijn burgers vertrouwen.  
 
Nieuwburg stelt dat ‘een verplichting tot vaccinatie onbespreekbaar is (of in ieder geval zou 
moeten zijn). De reden is niet alleen dat burgers door een dergelijke verplichting gedwongen 
worden een ingreep in hun lichamelijke integriteit te ondergaan. Minstens zo belangrijk is het 
feit dat het de staat is die zichzelf het recht aanmatigt deze ingreep uit te voeren. De staat 
moet er dus niet alleen voor zorgen dat burgers uit de sfeer van elkaars lichamelijke integriteit 
blijven. De staat zélf heeft daar evenmin iets te zoeken. Het loslaten van dit beginsel is een 
cruciale stap op een glijdende schaal’, aldus de hoogleraar.  
 
Gert-Jan Ludden ziet ‘Leren van corona - inspirerende inzichten vanuit de praktijk’ als 
interessant leesvoer voor zowel professionals in het werkveld als voor iedereen die met 
interesse de coronacrisis van nabij volgt. Het boek is volgens hem ook heel geschikt als 
lesmateriaal in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.  

Het eerste exemplaar is op dinsdag 7 december, voorafgaande aan de officiële presentatie in 
Zeist op woensdag 8 december, aangeboden aan burgemeester Ahmed Aboutaleb van 
Rotterdam. Bron: AchterhoekNieuwsWinterswijk, 7 december 2021. 

Hoe zit het? Corona wordt mogelijk een endemie, maar wat is dat?  

Ogenschijnlijk simpele vragen zijn vaak het moeilijkst om te beantwoorden. In de rubriek Hoe 
zit het? proberen wij elke week het antwoord te vinden op zulke vraagstukken. Deze keer: 
corona wordt mogelijke een endemie, maar wat is dat? 

Van pandemie naar endemie. Uit een rondgang van wetenschappelijk tijdschrift Nature blijkt 
dat de deelnemende wetenschappers verwachten dat het coronavirus op een gegeven moment 
van een pandemie naar een endemie gaat. Ook in andere media is het woord ‘endemie’ steeds 
vaker terug te vinden. Wat houdt een endemie in? En wat is het verschil met een pandemie 
en epidemie? 

Wat is een endemie? Als een ziekte endemisch is, dan wil dat zeggen dat de ziekte of ziekmaker 
altijd sluimert op de achtergrond. De ziekte is dus niet weg of uitgeroeid, maar wel 
controleerbaar met bijvoorbeeld vaccinaties, voorlichting of beide. De griep is bijvoorbeeld 
endemisch; de influenzavirussen zijn er altijd, maar door bijvoorbeeld een griepvaccin blijven 
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enorme uitbraken vaak uit. Het is overigens niet zo dat een endemische status iets zegt over 
hoe ziek men ergens van word, het gaat enkel om de verspreiding ervan. Zowel zeer ernstige 
als minder ernstige ziektes kunnen endemisch zijn. 

Het verschilt van land tot land en soms ook per gebied of een ziekte endemisch is. Polio of de 
pest is in Nederland bijvoorbeeld niet endemisch, maar wel in Pakistan en Afghanistan. De 
pest komt bijvoorbeeld op deze schaal voor in Congo en Madagascar. Stel dat een Nederlander 
op een of andere manier in Nederland polio zou oplopen, dan wordt er dus niet meteen 
gesproken over een endemie. Zoiets wordt dan vaak een sporadische infectie genoemd. 

Hoewel veel endemische ziektes beheersbaar zijn, kan het voorkomen dat de ziekte of 
ziekmaker zich sneller verspreidt dan ingecalculeerd. Of dat een nieuwe ziekmaker ten tonele 
verschijnt die in een mum van tijd veel mensen ziek maakt, zoals bij het coronavirus destijds 
het geval is. Als dit gebeurt, spreekt men van een epidemie. 

Een epidemie hoeft niet per se landelijk te zijn, want de definitie hangt dus vooral samen met 
of er meer ziektegevallen zijn dan vooraf gedacht. Toch is dit vaak wel het geval. 
Als het een plaatselijke epidemie betreft, dan spreekt men vaak van een uitbraak. Begin jaren 
90 is er bijvoorbeeld nog een polio-uitbraak in ons land onder inwoners van plaatsen waar 
veel mensen wonen die zich om religieuze redenen liever niet laten vaccineren. 

Zodra een epidemie over de eigen landsgrenzen en zelfs over het eigen continent reikt, spreekt 
men van een pandemie. COVID-19 is bijvoorbeeld een pandemie. Al iets eenmaal een 
pandemie is, hoeft het dat niet altijd te blijven. De wetenschappers die Nature ondervraagt, 
denken dus dat het coronavirus en COVID-19 uiteindelijk een endemie worden. Of en wanneer 
dit zal gebeuren, is niet vast te stellen. Bron: Max Vandaag, 7 december 2021. 

Angst voor corona zorgt voor afgelasting Repair Café 
 

Het Repair Café in het Ontmoetingscentrum in Nieuw-Vennep op vrijdag 10 december gaat 
niet door. Coördinator Elly Post: ‘Ik kreeg maandag de laatste afzegging van onze vrijwilligers. 
Helaas kan dit Repair Café nu niet doorgaan aangezien te veel vrijwilligers onder de huidige 
corona-omstandigheden het risico op dit moment te hoog vinden om aanwezig te zijn. 
Uiteraard hebben wij dit te respecteren en daarom heb ik afgelasting besloten.’ Bron: 
WitteWeekbladNieuwVennep, 7 december 2021.   

 

 

Het Repair Café in het Ontmoetingscentrum in Nieuw-Vennep op vrijdag 10 december gaat 
niet door. 
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Bijna alle voedselbaken in de provincie verstrekken corona zelftesten en 
mondkapjes 

De Noord-Hollandse voedselbanken verstrekken vaak corona zelftesten en mondkapjes aan 
hun klanten. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs verschillende voedselbanken. 
Enkele voedselbanken zitten te wachten op een nieuwe levering, maar de meeste zijn blij hun 
klanten op deze manier aan testen en mondkapjes te kunnen helpen. 

‘Vorige week hebben we er toevallig een lading van z'n 1.100 zelftesten uitgedaan’, vertelt Nico 
Vlaming, bedrijfsleider bij Voedselbank Anna Paulowna. Dit is gebeurd op basis van het aantal 
personen. ‘Per persoon hebben we er vijf uitgedeeld.’ 

Een aantal maanden geleden deed de voedselbank dit ook al. ‘Deze nieuwe lading is verstrekt 
vanuit de scholengemeenschap, maar we krijgen ook zelftesten via Voedselbank Nederland. 
Die krijgt ze van het Rijk en verdeelt de testen weer onder de diverse voedselbanken.’ Vlaming 
verwacht dat er weer nieuwe voorraden komen. ‘Zeker als de maatregelen zo blijven.’ 

Bij de Voedselbank West-Friesland krijgen klanten in ieder geval twee à drie testen per pakket. 
‘Als de klanten willen, kunnen ze meer testen meenemen’, zegt hij. De voedselbank krijgt de 
zelftesten van het Armoedefonds en er is voorlopig genoeg. De medewerker vindt het belangrijk 
dat de voedselbank de coronatesten heeft. ‘Anders moeten mensen een zelftest kopen van 3 à 
4 euro per stuk. Dat tikt erg aan en niet iedereen kan dat betalen. Wanneer je ze in huis hebt, 
test je jezelf ook vaker.’ 

‘Het is nu bijna een primaire levensbehoefte’, aldus Freek Wessels, penningmeester 
voedselbank Amsterdam. 

De Voedselbank Amsterdam heeft verschillende uitgiftepunten door de hele provincie. 
Penningmeester Freek Wessels vertelt dat niet ieder uitgiftepunt de zelftesten heeft liggen. 
‘Dat is wel het streven, maar ze kunnen niet overal worden neergelegd.’  

De testen zitten niet standaard in de pakketten, maar bij het uitgiftepunt staat een doos met 
testen. In overleg met een vrijwilliger kunnen klanten genoeg testen meenemen. Wessels vindt 
het ook belangrijk dat de zelftesten beschikbaar zijn voor de klanten van de voedselbank. ‘Het 
is nu bijna een primaire levensbehoefte. In de basis zijn we een voedselbank, maar in deze 
tijden is het fijn dat we mensen ook non-food kunnen aanbieden.’  

Voedselbank IJmond-Noord en Voedselbank Langedijk staan te springen om een nieuwe 
lading zelftesten. Eerder zijn de testen wel verstrekt, maar nu laat de levering op zich wachten. 
‘In Den Haag zeggen ze wel dat er mondkapjes komen’, zegt Erica van Dongen van de 
Voedselbank IJmond-Noord. ‘Maar noch landelijk, noch provinciaal komen er pakketten 
binnen.’ Ze vertelt dat er wel veel vraag is naar de testen, ook omdat die op veel plekken 
uitverkocht zijn.  

‘Als mensen naar de voedselbank gaan, hebben ze waarschijnlijk ook niet genoeg geld om de 
zelftesten aan te schaffen’, aldus Iona Pop, hoofddocent aan universiteit Tilburg. 

‘We kunnen ze heel goed gebruiken’, zegt Linda Strijbis, voorzitter van de Voedselbank 
Langedijk over de zelftesten. ‘Er is ook steeds meer vraag naar.’ Strijbis denkt wel dat de 
zelftesten nog komen, maar weet nog niet precies wanneer.   

Iona Pop, universitair hoofddocent aan Tilburg University en gespecialiseerd in onder andere 
sociale ongelijkheid, vindt het goed dat de zelftesten beschikbaar zijn bij de voedselbanken. 
Ze denkt dat de coronasituatie meer stress op kan leveren voor gezinnen die in armoede leven. 
‘Als mensen naar de voedselbank gaan, hebben ze waarschijnlijk ook niet genoeg geld om de 
zelftesten aan te schaffen.’ 
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‘Deze mensen hebben vaak niet de luxe om vanuit huis te werken’, gaat Pop verder. ‘Dus ze 
hebben meer sociale contacten. Ook hebben arme mensen over het algemeen een slechtere 
gezondheid, waardoor corona harder aan kan komen. Ze hebben dus meer kans om ziek te 
worden en om meer last te krijgen van corona.’ Bron: Noord Hollands Dagblad, 7 december 
2021. 

Voedselbank verwacht stijging gebruikers door hoge energieprijzen en 
woningnood 

De Voedselbank Amstelveen verwacht de komende tijd een stijging van het aantal 
huishoudens dat gebruikt maakt van voedselpakketten. ‘Alles wordt duurder, maar mensen 
krijgen niet meer uitkering, AOW of pensioen’, vertelt Marja Ernste, bestuurslid bij 
Voedselbank Amstelveen en bedrijfsleider uitgifte pakketten. 

Eerder dit jaar steeg het aantal al door de coronacrisis: waar voor de corona nog zo’n 95 
gezinnen – van een eenpersoons huishouden tot een huishouden met negen personen – hulp 
kregen van de voedselbank, werden dat tijdens de coronacrisis 140. ‘Je zag echt een duidelijke 
coronapiek. Dat hoor ik in heel Noord-Holland’, aldus Marja. Het aantal gezinnen is 
ondertussen teruggelopen naar 110 gezinnen.  

En nu wordt er een nieuwe piek verwacht, zegt Marja. ‘Voedselbank Nederland zegt dat er nog 
veel meer gaat komen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de hogere energiekosten. Het is 
ook een bijverschijnsel van de woningnood. Iemand heeft een mooie flat gehuurd in werkende 
jaren en heeft nu een uitkering of AOW en misschien een klein pensioentje. De huur is te 
duur, maar ze kunnen geen andere flat krijgen en ook geen huursubsidie. Het is een complexe 
toestand zonder duidelijke oplossing.’ 

Ook wethouder Marijn Van Ballegooijen maakt zich grote zorgen over de stijgende armoede in 
Amstelveen. ‘Jaar na jaar komen er steeds meer mensen in het nauw. Dat zien we ook bij 
gemeente. Kosten van leven zijn duur. De woonlasten zijn hoog en mensen met een laag 
inkomen kunnen steeds moeilijker rondkomen.’ 

Als je een tegenvaller hebt, zoals een kapotte wasmachine of een tandartsrekening, die je echt 
financieel niet kan opvangen, dan kan je bij de gemeente een aanvraag doen voor de 
Bijzondere Bijstand. 

Volgens Van Ballegooijen neemt het aantal aanvragen voor Bijzondere Bijstand elkaar jaar 
toe. ‘Mensen hebben zelf geen buffer en houden niet genoeg over om te sparen voor een buffer. 
Dat heeft een enorme impact en we willen mensen graag helpen. Ik ben ook voor 350.000 euro 
over mijn begroting voor Bijzondere Bijstand heen gegaan.’ 

Toch lijkt dit nog maar het topje van de ijsberg. Volgens Marja is het probleem groter, dan zij 
zien bij de voedselbank. ‘De drempel voor mensen is heel hoog om bij ons te komen. Dat is 
een landelijk probleem. Ze moeten wel bij ons hun hele ziel en zaligheid op tafel leggen, alle 
papieren meenemen. Je moet je situatie uitleggen, vertellen wat je inkomen is, wat je schulden 
zijn. Ga dat maar even aan een vreemde vertellen. Ik kan me er iets bij voorstellen.’ 

En dat ziet Van Ballegooijen ook: ‘We hebben twee verschillende groepen. Mensen die bekend 
zijn bij ons en die we kunnen bereiken met wat we in de aanbieding hebben, zoals bijvoorbeeld 
de regeling voor kinderen voor sport en cultuur. Maar er is ook groep die we niet kennen als 
gemeente. Dat zijn voornamelijk werkende armen. Zij hebben wel een baan, maar het inkomen 
is heel laag.  Die groep is misschien nog wel groter, dan de groep mensen die we wel kennen. 
En om die groep maak ik me zorgen. Daarom voeren we voortdurend campagne, om meer 
bekendheid te krijgen.’ 



177 
 

De gemeente probeert zoveel mogelijk te doen aan de bestrijding van armoede. Zo heeft de 
gemeenteraad opgeroepen om een regeling te maken voor zo’n 200 huishoudens die, door het 
aflopen van hun contact, te maken krijgen met veel hogere energierekeningen. Maar dat zal 
niet voldoende zijn: ‘Het bedrag van de bijstand en het minimumloon moeten vanuit het rijk 
verhoogd worden. Het is anders niet meer te doen’, aldus Van Ballegooijen.  Bron: Noord 
Hollands Dagblad, 4 november 2021. 

Eerste omgekeerde supermarkt geopend voor de Voedselbank: ‘Heel hard 
nodig’ 

TKRAMREPUS, dat is naam van de omgekeerde supermarkt die dinsdag voor drie dagen de 
deuren opent aan de Prinsengracht in Amsterdam. In deze supermarkt is het niet de bedoeling 
dat je producten ophaalt, maar juist komt brengen. Alle producten en donaties worden 
gedoneerd aan de Voedselbank, waarvan de gebruikers sinds corona met 30% zijn 
toegenomen. 

Op dit moment maken zo'n 1600 huishoudens in de stad gebruik van de Voedselbank. Dat 
komt neer op ongeveer 4000 Amsterdammers. Het is een lichte daling sinds vorig jaar, maar 
sinds het begin van corona een toename van 30 procent.  

Alle supermarktbezoekers wordt opgeroepen om zoveel mogelijk houdbare producten mee te 
nemen. Penningmeester van de Voedselbank Freek Wessels is blij met de actie die wordt 
georganiseerd door Knappe Koppen, een vacatureplatform voor jongeren. ‘Zeker met de 
feestdagen die eraan komen, kunnen we alle hulp enorm goed gebruiken. Sinds de uitbraak 
van corona zien we steeds meer mensen die bij ons aankloppen, en dat aantal gaat alleen 
maar toenemen ben ik bang.’ 

Een buurtbewoner komt langs om verschillende pakken soep brengen. ‘Ik vind het heel goed 
dat dit initiatief er is. Zeker voor alle kinderen. Ik vind het vreselijk dat kinderen in armoede 
moeten opgroeien. Dus daarom leek een warm soepie me een goed idee,’ vertelt ze.  Bron: 
Noord Hollands Dagblad, 1 december 2021.  

 

Son Heung-min, Lucas Moura en Pierre-Emile Hojbjerg (vlnr) bejubelen een goal van 
Tottenham Hotspur. De eerste twee zouden corona hebben. © Reuters 
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Corona-uitbraak bij Spurs kan Vitesse aan Europese overwintering helpen 
 
Een corona-uitbraak bij Tottenham Hotspur vergroot de kansen van Vitesse om donderdag 
ten koste van de Engelse club te overwinteren in de Europa Conference League. 
 
Tottenham Hotspur verkeert in een sportieve crisis door een uitbraak van het coronavirus. 
Volgens Britse media hebben minimaal zeven spelers en twee stafleden positief getest. De 
Londense ploeg strijdt donderdag op eigen veld tegen Stade Rennais in de Europa Conference 
League in een poging de knock-outfase van het toernooi te bereiken. In dezelfde groep speelt 
Vitesse, op doelsaldo derde achter Spurs, tegen NS Mura. 
 
Vitesse heeft net als Spurs zeven punten uit vijf duels. Rennais, koploper met elf punten, valt 
niet meer te achterhalen. In afwachting van verdere testen om de aard van de uitbraak in 
kaart te brengen, geeft de crisis Vitesse een voordeel in de tweestrijd. De kans dat de UEFA 
de wedstrijd van Tottenham uitstelt, is vooralsnog klein. Zolang een club beschikt over dertien 
veldspelers en een doelman, moet aan de sportieve verplichtingen worden voldaan.  
Mocht het aantal besmettingen hoger uitvallen en een afgelasting daarmee niet te vermijden, 
dan moet het slotduel voor 31 december worden ingehaald. Tottenham Hotspur overweegt wel 
een verzoek in te dienen bij de Premier League om het competitieduel met Brighton & Hove 
Albion uit te stellen. De Engelse hoogste divisie hanteert andere regels dan die van de UEFA. 
 
Hoewel de namen van de getroffen spelers niet zijn vrij gegeven, lijkt het hoofzakelijk te gaan 
om de kern van trainer Antonio Conte. Volgens onbevestigde berichten zouden onder meer 
Lucas Moura en sterspeler Son Heung-min een positieve test hebben ingeleverd. Met hen 
binnen de lijnen worstelde Spurs zich door de Conference League heen. Vitesse won van de 
club in Gelredome met 1-0. De return in Londen werd nipt verloren (3-2). 
 
Onder Conte, die coach Bruno Espirito Santo tussentijds opvolgde, krabbelt Spurs voorzichtig 
op na een desastreus begin aan het seizoen. De ploeg staat na drie opeenvolgende zeges vijfde 
op de ranglijst van de Premier League. Met de propvolle speelkalender in december voor de 
boeg kan de corona-uitbraak het momentum en het goede gevoel aanzienlijk verstoren.  
 
Uitschakeling in de Conference League ten koste van Vitesse zou slecht nieuws betekenen 
voor Steven Bergwijn, die van Conte nauwelijks speeltijd krijgt. Alleen in het Europese 
toernooi lijkt hij kans te maken om zich aan de Italiaan te bewijzen. Bron: AD, 7 december 
2021. 

Verplichte boosterprik binnen negen maanden voor geldige coronapas 

De EU lijkt aan te sturen op een verplichte boosterprik binnen negen maanden om de 
coronapas vanaf 1 februari nog geldig te laten zijn. Volgens demissionair minister van 
Volksgezondheid Hugo De Jonge zijn de EU-ministers van Volksgezondheid het daar in 
Brussel in principe over eens geworden en moet het besluit de komende dagen alleen nog 
worden geformaliseerd. 

'Gezamenlijkheid' is volgens De Jonge het sleutelwoord om de coronasituatie in de EU weer 
onder controle te krijgen. De lidstaten moeten niet op eigen houtje maatregelen treffen om het 
vrij reizen binnen de EU te bemoeilijken. ‘Samen uit, samen thuis’, zei hij. Ook is hij er 
voorstander van om voorlopig reizigers, ook gevaccineerde, die van buiten de EU naar Europa 
komen tot een PCR-test te verplichten bij aankomst, hield hij zijn collega's voor. 

Volgens De Jonge krijgt hij geen kritiek van de andere lidstaten op de langzaam op gang 
komende boostercampagne. ‘We hebben ook versneld’, zei hij. Volgens de CDA-bewindsman 
zijn er 'voldoende boosterprikken in voorraad' om alle Nederlanders twee keer een 
herhalingsprik te geven. Bron: AD, 7 december 2021. 
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Aantal bevestigde besmettingen met Omikron-variant is opgelopen tot 
boven de duizend 

Het aantal bevestigde besmettingen met de Omikron-variant van het coronavirus is opgelopen 
tot boven de duizend. Tot en met vandaag zijn wereldwijd 1137 besmettingen vastgesteld. Een 
dag eerder stond de teller op 905, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC.  

Volgens het ECDC is de virusvariant inmiddels vastgesteld in 52 landen. In de afgelopen dag 
zijn Rusland, Thailand, Fiji en Kroatië toegevoegd aan die lijst. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft 336 bevestigde besmettingen, gevolgd door Zuid-Afrika (228). 
Denemarken heeft 73 vastgestelde Omikron-besmettingen en 188 verdachte gevallen. 

Voor Nederland meldt het ECDC 24 Omikron-besmettingen, maar het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu meldde eerder vandaag al dat het is opgelopen tot 36. Bron: AD, 7 
december 2021.  

Belgische politie verjaagd demonstranten 

De Belgische politie heeft vanmiddag in Brussel demonstranten tegen de vaccinatieplicht voor 
zorgpersoneel met traangas verjaagd. Betogers probeerden er het ministerie van 
Volksgezondheid binnen te dringen. 

De actievoerders slaagden er niet in binnen te komen. Ze werden bij de ingang tegengehouden. 
De entree raakte wel beschadigd. De politie heeft nog niemand aangehouden. 

Belgische zorgvakbonden hadden zich met zo'n vierduizend medestanders in Brussel 
verzameld omdat ze de verplichting voor zorgpersoneel om een coronaprik te halen geschrapt 
willen zien. Niet-gevaccineerde zorgverleners kunnen in België vanaf 1 april hun baan 
verliezen, terwijl ze volgens de bonden niet gemist kunnen worden. 

De afgelopen weken was Brussel vaker het toneel van protesten tegen coronamaatregelen. Die 
liepen meermaals uit op rellen. Bron: AD, 7 december 2021. 

 

© EPA — Demonstranten in Brussel. 
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Lareb: 577 meldingen over mensen die zijn overleden na inenting met 
vaccin tegen het coronavirus  

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 577 meldingen gekregen over mensen die zijn 
overleden na inenting met een vaccin tegen het coronavirus. Dat zijn er 18 meer dan bij de 
vorige rapportage, twee weken geleden. Volgens de organisatie overleed één kwetsbare oudere 
persoon na het krijgen van de boosterprik. Lareb benadrukt dat overlijden na vaccinatie niet 
betekent dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak daarvan is. 

Het gaat om 273 mensen ouder dan 80 jaar, 234 personen tussen de 61 en 80 jaar, 50 tussen 
de 41 en 60 jaar en 15 mensen tussen de 20 en 40 jaar. Van 5 personen is de precieze leeftijd 
niet bekend. 

Verreweg de meeste meldingen (418) gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dit is ook 
verreweg het meest gebruikte coronavaccin. Daarna volgen AstraZeneca (75 overlijdens), 
Moderna (53) en Janssen (17). Bij 14 overlijdens is het vaccin onbekend. Het 
bijwerkingencentrum wees er eerder op dat mensen die zijn overleden na inenting vaak een 
kwetsbare gezondheid hadden vanwege uiteenlopende ernstige onderliggende 
gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd. Bron: AD, 7 december 2021. 

 

Mark van der Wouden en Ingrid Hoogendoorn maken de booster klaar. © Ricardo Smit  
 
Van de koelcel tot in de arm: een kijkje achter de schermen bij ‘operatie 
boosterprik’ 
 
Van een diepgevroren goedje tot een kant-en-klare derde prik. Rivas Zorggroep vaccineert deze 
dagen duizenden zorgmedewerkers en verpleeghuisbewoners en maakt de booster zelf klaar. 
Een kijkje achter de schermen. 
 
Bij het klaarmaken van een vaccin denk je al snel aan afgesloten, steriele ruimtes en mannen 
en vrouwen in witte pakken, maar niets blijkt minder waar. In de ziekenhuisapotheek van het 
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Beatrixziekenhuis in Gorinchem is simpelweg een kantoortje opgeofferd, om de boosterprik in 
elkaar te zetten en klaar te maken voor transport. De kleine ruimte is de spil in de immens 
grote logistieke ‘operatie boosterprik’ van zorgorganisatie Rivas.  
 
 
Rivas Zorggroep, met vestigingen in de regio Gorinchem en Dordrecht, vaccineert deze dagen 
dus duizenden zorgmedewerkers en verpleeghuisbewoners en maakt de booster zelf 
klaar. Van een diepgevroren goedje tot een kant-en-klare derde prik. Bron: AD, 7 december 
2021.  
 
Ziekenhuisbezoekers hebben lak aan regels, verpleegkundigen zijn het 
beu: ‘Echt geen tijd voor!’ 
 
Discussies, weigering en soms zelfs agressie. Verpleegkundigen in het ziekenhuis in Dordrecht 
zijn het spuugzat dat veel bezoekers van opgenomen patiënten zich niet houden aan de 
coronaregel van maximaal één bezoeker per dag. ‘Heb laatst drie keer de beveiliging moeten 
bellen. We hebben het al druk genoeg in deze tijd.’ 
 
Niet in je eentje, maar stiekem tóch even met zijn tweeën bij oma langs. En dan maar even 
kijken hoe ver je komt? ‘Stop daarmee alsjeblieft!’, verpleegkundigen in het Albert Schweitzer 
ziekenhuis zijn er helemaal klaar mee dat ze ‘politieagentje’ moeten spelen, sjoemelende 
bezoekers moeten controleren en bijna dagelijks in tijdrovende discussies verzeild raken. ‘Die 
krijg je ook nog eens niet gewonnen. We moeten geregeld de beveiliging erbij roepen. Maar 
daar hebben we toch allemaal geen tijd voor?!’ Bron: AD, 7 december 2021. 
 
Inwoner Moskou schiet mensen dood na ruzie over dragen mondkapje 
 
Na een ruzie over het niet dragen van een mondkapje heeft een man in de Russische hoofdstad 
Moskou verschillende mensen doodgeschoten. Volgens burgemeester Sergei Sobyanin zijn 
hierbij zeker twee doden en vier gewonden gevallen. Drie van hen verkeren in kritieke 
toestand, meldde locoburgemeester Anastasia Rakova. 
 
Het schietincident vond plaats in een administratief centrum waar persoonsdocumenten 
worden verwerkt. De Moskoviet (45) pakte zijn vuurwapen nadat hem herhaaldelijk was 
gevraagd een mondkapje op te doen, meldt het Russische persbureau TASS. Hij zou meerdere 
keren hebben geweigerd.  
 
Een bewaker probeerde de man naar buiten te begeleiden toen hij begon te schieten. De 
schutter is door de politie opgepakt en wordt psychologisch onderzocht. Er is ook een 
moordonderzoek gestart.  
 
Een medewerker van het administratief centrum en een beveiliger zijn ter plaatse aan hun 
verwondingen overleden. De vier anderen moeten aan hun verwondingen worden geopereerd. 
Een 10-jarige meisje is ernstig gewond. Sobyanin omschrijft de gebeurtenissen als een 
‘tragedie’. De burgemeester heeft zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden. 
 
Volgens het Russische mediabedrijf RBC meldde ‘een politiebron’ dat het gaat om een ex-
militair. Hij zou tot 2010 in een militaire eenheid in Moskou hebben gediend. De man zou een 
militair wapen hebben gebruikt dat niet op zijn naam stond. Volgens persbureau Interfax ging 
het om een Glock. 
 
Het bezit van vuurwapens is gereguleerd in Rusland. Alleen professionele sportschieters 
mogen officieel een pistool bezitten en de wapens moeten bij de schietclubs worden 
opgeslagen. 
 
In Rusland zijn sinds het begin van de coronapandemie meerdere geweldsincidenten geweest 
met mensen die weigerden de veiligheidsmaatregelen op te volgen. Een jaar geleden weigerde 
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een buspassagier een mondkapje te dragen en stak daarna een medepassagier neer. Bron: 
AD, 7 december 2021.   
 
Man trekt mes vanwege ruzie om mondkapje in koffiezaak op Javaplein 
in Oost 

Bij een discussie over het niet dragen van een mondkapje is zaterdagochtend een worsteling 
ontstaan in de Coffee Company op het Javaplein in Oost. Daarbij dreigde een klant met een 
mes. 

Een klant van de koffiezaak wilde zich niet houden aan de verplichting tot het dragen van een 
mondkapje. Daarop werd hij aangesproken door het personeel, wat uitmondde in een felle 
discussie.  

Toen de man niet wilde luisteren, hebben ook andere klanten van de koffiezaak hem 
aangesproken op zijn gedrag. Op een gegeven moment ontstond er een worsteling tussen 
verschillende personen, vertelt een woordvoerder van de politie. De man die weigerde een 
mondkapje te dragen, dreigde daarbij met een mes. Er is niemand gewond geraakt. Na de 
worsteling is de man weggerend uit de koffiezaak.  

De politie kwam in eerste instantie ter plaatse vanwege een melding van een overval, maar bij 
aankomst werd duidelijk dat er iets anders was voorgevallen. Er is een burgernetmelding 
uitgestuurd om de man op te sporen, maar hij is nog niet gevonden. De politie wist nog niet 
te zeggen of er aangifte is gedaan tegen de man. Bron: AD, 27 november 2021. 

 

AD-bezorgster Mélina van Amerongen en haar kersverse echtgenoot Ashwin (r) met hun 
vrienden Wessel en Cheyenne (l) dragen waar nodig een mondkapje. © Merel Klijzing  
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Agressieve klant zonder mondkapje mag bij deze supermarkt toch naar 
binnen 
 
Zeg je streng tegen bezoekers dat ze toch een mondkapje op moeten als zij agressief reageren? 
Personeel van Albert Heijn in het Alphense winkelcentrum Aarhof worstelt ermee en kiest 
(soms) voor veiligheid. Daar zijn de centrummanager en gemeente het niet mee eens. ‘Regels 
zijn regels.’  
 
Al weken zijn mondkapjes weer verplicht in supermarkten (en nu ook in veel andere winkels), 
maar in de recent  opgeknapte Albert Heijn in de Aarhof lopen regelmatig mensen zonder 
kapje. Daar is een goede reden voor, legt bedrijfsleider René de Boer uit. Bron: AD, 17 
november 2021. 
 
Jair Bolsonaro heeft felle kritiek op verplichte vaccinatie voor reizigers 
naar Brazilië  
 
De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft felle kritiek geuit op het plan om vaccinatie 
verplicht te stellen voor reizigers die zijn land in willen. Dat idee kwam van Anvisa, de 
toezichthouder op de gezondheidszorg in het Zuid-Amerikaanse land, en moet de verdere 
verspreiding van het coronavirus tegengaan. 
 
‘Anvisa wil het luchtruim sluiten. Niet weer, verdomme’, zei Bolsonaro vandaag tijdens een 
zakelijk evenement in hoofdstad Brasilia. 
 
Bolsonaro, die zegt zelf niet te zijn gevaccineerd, spreekt regelmatig zijn twijfels uit over de 
ernst van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan. 
Wereldwijd is er veel kritiek op Bolsonaro’s aanpak van de coronapandemie. In Brazilië vielen 
tot nu toe meer dan 616.000 doden. Bron: AD, 7 december 2021. 
 

 

De Gerbrandytoren in IJsselstein straalt elk jaar als grootste kerstboom van de wereld. De 
lampjes aan de 367 meter hoge toren worden zaterdagavond ontstoken. © Koen Laureij 
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De Grootste Kerstboom van Nederland dreigt te moeten wijken voor 
woningen 
 
De lampen van De Grootste Kerstboom in IJsselstein hangen aan stevige tuien en niet aan 
een zijden draadje. Maar woningbouw onder de zendmast bedreigt wel degelijk het 
voortbestaan van dit baken van licht. 
 
Aanstaande zaterdagavond om half acht, dan gaan de lampen van De Grootste Kerstboom 
aan. Maar voor hoe lang nog? Want er wordt met diverse partijen en omwonenden gepraat 
over woningbouw in het groene gebied rondom de Gerbrandytoren. Bron: AD, 7 december 
2021. 

Het RIVM meldt dat er tot nu toe 577.600 boosterprikken zijn gezet  
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat er tot nu toe 577.600 
boosterprikken zijn gezet. Onder hen zijn ruim 255.600 mobiele ouderen, die door GGD'en 
zijn gevaccineerd. Dat zijn er ongeveer 174.000 meer dan vorige week. Bovendien hebben 
ongeveer 322.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of een ziekenhuis. Bij de 
instellingen gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuisbewoners of mensen met het syndroom van 
Down. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen artsen en verpleegkundigen, huisartsen en 
ambulancepersoneel. 

De boostercampagne ging op 19 november van start. Vanaf vandaag kunnen mensen met de 
geboortejaren 1944 en 1945 een afspraak maken.  
 
Bovendien hebben ongeveer 322.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of een 
ziekenhuis. Bij de instellingen gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuisbewoners of mensen met 
het syndroom van Down. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen artsen en verpleegkundigen, 
huisartsen en ambulancepersoneel.  

Daarnaast hebben iets meer 119.000 mensen een aanvullende dosis gekregen. Dit zijn 
mensen die een afweerstoornis hebben, waardoor ze bij de eerste twee prikken misschien niet 
genoeg bescherming hebben opgebouwd. 

Bij elkaar hebben ongeveer 700.000 Nederlanders een extra inenting gehad, becijfert het 
ministerie van Volksgezondheid. Dat cijfer wordt doorgegeven aan de Europese 
gezondheidsdienst ECDC, die de internationale cijfers bijhoudt. De ongeveer 700.000 extra 
prikken komen neer op zo'n 5 procent van de volwassenen. Daarmee zou Nederland de laatste 
plaats op de Europese ranglijst verlaten en Letland, Roemenië, Bulgarije en Liechtenstein 
inhalen. Bron: AD, 7 december 2021.  

Na 1 februari vrij reizen voor iedereen die binnen 9 maanden boosterprik 
heeft gehad 
 
Vrij reizen door Europa moet blijven, ondanks de hoge besmettingsgraden in veel landen. 
Voorwaarde is wel dat iedereen binnen negen maanden na zijn laatste prik een boosterprik 
heeft gehaald.  
 
Dat is globaal de uitkomst van Brussels beraad dinsdag tussen de 27 EU-ministers van 
Volksgezondheid. ‘Samen uit, samen thuis. Het is niet verstandig als landen eigen reisregels 
hanteren’, aldus Hugo De Jonge na afloop.  
 
De nieuwe regels gaan waarschijnlijk per februari in. De Jonge beloofde dat de boosterprik in 
Nederland voor iedereen op tijd beschikbaar is. 
 
De minister zei het na afloop belangrijk te vinden dat reizen voor wie afdoende gevaccineerd 
is mogelijk blijft: ‘Mensen willen weten of ze met vakantie kunnen of niet.’ Met de bestaande 
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coronapas wordt dat lastig omdat steeds meer landen op eigen houtje besluiten tot 
aanvullende regels en er dus eigenlijk al weken geen gezamenlijke pas meer is. 
 
Dat is ook precies de reden dat de Europese Commissie op 25 november met voorstellen kwam 
om de boel opnieuw te stroomlijnen. 
 
De bescherming van de eerste prikken begint na zes maanden af te nemen. Niet alle lidstaten 
hebben meteen genoeg vaccins of prikcapaciteit voor een snelle boosterprik. De Sloveense 
minister van Volksgezondheid Janez Poklukar, nog tot 1 januari raadsvoorzitter, verklaarde 
na afloop tegen deze site dat hij hoopt over de geldigheidsduur nog deze maand een akkoord 
te bereiken, nog voor zijn Franse collega de hamer overneemt. 
 
Samen uit, samen thuis. Het is niet verstandig als landen eigen reisregels hanteren, volgens 
Hugo De Jonge. 
 
In de raad hield Hugo De Jonge een ferm pleidooi voor samen optrekken. Dat moet zich niet 
beperken tot de coronapas, hij wil ook een verplichte PCR-test voor iedereen die naar Europa 
wil reizen. Ook daarover moet later nog worden besloten, maar diverse ministers vielen hem 
al bij. 
 
Aan het begin van het beraad drong EU-Commissaris van Volksgezondheid Kyriakides er op 
aan dat alle lidstaten vaart maken met de vaccinaties. ‘Vaccineren en boosteren zijn de enige 
uitweg.’ Op dit moment is 66 procent van de Europese bevolking gevaccineerd en 77 procent 
van de volwassen Europese bevolking.  
 
Met de nieuwe, veel besmettelijker varianten moeten de vaccinatiepercentages omhoog. Veel 
ministers zeiden dat ze nu ook kinderen vaccineren, of dat voorbereiden.  
 
‘Volksgezondheid blijft nationaal beleid’, aldus minister De Jonge, ondanks zijn pleidooien om 
tot zoveel mogelijk coördinatie te komen. ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Niemand 
had een paar maanden geleden verwacht dat we nu weer in deze situatie zouden zitten, ook 
onze adviseurs hadden dat scenario niet voorzien.’  
 
De experts die de ministers in Brussel toespraken drukten hun ‘ernstige bezorgdheid’ uit nu 
de besmettingen om zich heen grijpen en er over de Omikron-variant nog steeds veel onbekend 
is. ‘De situatie is al ernstig zonder Omikron. Maar we weten dat snel ingrijpen helpt. En dat 
gevaccineerden een aanzienlijk betere bescherming hebben.’ Bron: AD, 7 december 2021. 

DNB ziet risico’s door corona, rente, inflatie en technologie 

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat komend jaar veel aandacht besteden aan 
de risico’s die financiële instellingen liepen door de coronacrisis. 

Ook de blijvend lage rente en de hoge inflatie zijn een aandachtspunt, net als technologie. 
Daarbij kijkt DNB zowel naar de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt als risico’s zoals 
cyberincidenten en -aanvallen. 

De coronacrisis heeft geleid tot meer schulden bij bedrijven. Als de overheidssteun daarbij 
wegvalt of de maatregelen om corona in te dammen blijven, kan dit leiden tot 
probleemschulden voor de banken. Die risico’s ziet DNB ook op de huizenmarkt waar  

DNB is niet de enige toezichthouder die waarschuwt voor mogelijke wanbetaling bij leningen. 
De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde in een blogpost aan dat dit een van de 
speerpunten wordt in haar toezichtbeleid. Volgens de ECB geven banken momenteel aan meer 
leningen de classificatie risicovol. 

De ECB wil verder inzetten op de zoektocht van banken naar meer winst en de risico’s die ze 
daarvoor nemen. De banken verdienen namelijk weinig met leningen en zijn door de zeer lage 
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rente geld kwijt als ze dat bij de ECB moeten stallen. De rente is ook voor bijvoorbeeld 
verzekeraars en pensioenfondsen risicovol, stelt DNB. Zo worden er amper 
levensverzekeringen verkocht en het is duur om pensioenen op te bouwen. Een deel van de 
pensioenfondsen heeft volgens de centrale bank nog altijd een zeer kwetsbare positie. 

Technologie zorgt er bij banken en verzekeraars voor dat bestaande bedrijfsmodellen onder 
druk komen te staan. Die moeten dus aantonen daar op in te kunnen spelen. Ook zijn er 
extra risico’s op fraude, maar ook op afhankelijkheid van bepaalde bedrijven zoals 
clouddienstverleners. Bron: De Limburger, 7 december 2021. 

Bedrijven worstelen met gedwongen digitale versnelling door corona 

Bedrijven worstelen met hun digitale strategie met de toenemende druk op de IT-middelen. 
Meer dan de helft vermoedt dat digitale beveiliging de toenemende dreiging tijdens de 
coronapandemie niet heeft bij kunnen benen. 

Er zit een gat tussen wat er inmiddels nodig is aan digitale middelen en wat organisaties 
aanbieden. Daardoor loopt de beveiliging niet op rolletjes en is bij de leiding en IT vaak 
onduidelijk welke (cloud)diensten intern worden gebruikt. Dat staat in een nieuw rapport van 
databeveiliger Veritas. Uit het onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid van bedrijven 
aangeeft dat er gaten zijn gevallen door de snelle digitale transformatie die nodig was met de 
komst van thuiswerken en andere fundamentele businessverschuivingen. 

‘Gedurende de pandemie hebben criminelen hun uiterste best gedaan om gebruik te maken 
van de moeilijke situatie waar organisaties zich in bevonden,’ staat in het rapport, ‘en ze 
veroorzaken verstoringen op het moment dat bedrijven proberen te herstellen.’ Door de 
toegenomen complexiteit, bijvoorbeeld door haastig geïmplementeerde software om in contact 
te blijven met collega’s of thuis te kunnen werken in een beveiligd zakelijk netwerk, raakt IT 
steeds meer de grip kwijt op de beveiliging van het systeem. 

Een van de gevolgen is dat 54 procent van bedrijven in de Benelux aangeeft dat er in de 
pandemie nog meer aandacht is gekomen voor upgrades van software. Gezien de toename van 
succesvolle aanvallen met ransomware de afgelopen twee jaar, waarbij criminelen veelal 
gebruik maken van gaten in verouderde software, is deze aanpak niet overal zichtbaar of 
effectief. Vooral het mkb worstelt met het beveiligen van nieuwe IT-middelen, bij gebrek  aan 
IT-afdelingen die het effectief inrichten. 

Er wordt gewerkt aan manieren om de grip terug te krijgen. Dat kost over het algemeen 
mankracht en geld. In de Benelux denken organisaties dat er gemiddeld genomen 1,89 miljoen 
euro nodig is het komend jaar om de digitale transformatie te versnellen om de gevolgen van 
de pandemie te kunnen pareren. Ook zijn er gemiddeld genomen volgens verwachting 27 
fulltime IT’ers nodig om de ontstane gaten op te kunnen vullen. Mkb’ers zullen meer (moeten) 
uitwijken naar geautomatiseerde systemen, zo is de verwachting. Bron: CM Controllers 
Magazine, 6 december 2021. 

Corona speelt malaria in de kaart maar gevreesd doemscenario blijft uit 

Ondanks dat het aantal malariadoden in 2020 hoog uitviel, had het nog veel erger kunnen 
zijn. Malaria (een infectieziekte veroorzaakt door de parasiet Plasmodium falciparum, die door 
muggen op mensen kan worden overgebracht) behoort tot ’s werelds oudste en dodelijkste 
ziekten. Nog altijd eist de infectieziekte miljoenen levens per jaar. Door de coronapandemie 
vreesden veel deskundigen dat het aantal malariadoden in 2020 weleens bijzonder hoog zou 
kunnen uitvallen. Nu blijkt dat corona inderdaad malaria in de kaart heeft gespeeld. Al blijft 
het gevreesde doemscenario uit. 
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Nieuwe gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laten zien dat veel 
malariapatiënten door de coronacrisis niet zijn behandeld. Dit heeft geleid tot een duidelijke 
toename van het aantal (sterf)gevallen. Volgens het laatste rapport van de WHO kregen er in 
2020 naar schatting 241 miljoen mensen malaria. 627.000 mensen overleden er wereldwijd 
aan. Dat betekent dat er in 2020 zo’n 14 miljoen meer mensen de infectieziekte onder de leden 
kregen in vergelijking met 2019. Ook leidde het tot 69.000 meer doden. Ongeveer tweederde 
van deze extra sterfgevallen (47.000) kunnen in verband worden gebracht met verstoringen in 
de preventie, diagnose en behandeling van malaria tijdens de pandemie.  

De situatie had echter nog veel erger kunnen zijn. In de begindagen van de pandemie had de 
WHO voorspeld dat – door de ernstige onderbrekingen van de dienstverlening – het aantal 
malariadoden in Sub-Sahara-Afrika in 2020 mogelijk zou verdubbelen. Hoewel nu blijkt dat 
corona inderdaad malaria in de kaart heeft gespeeld, is dit gevreesde doemscenario afgewend. 
‘Dankzij het harde werk van volksgezondheidsinstanties in door malaria getroffen landen, zijn 
de ergste voorspellingen niet uitgekomen,’ zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-
generaal van de WHO. ‘Nu moeten we diezelfde energie en toewijding aanwenden om de door 
de pandemie veroorzaakte tegenslagen ongedaan te maken en het tempo van de vooruitgang 
tegen deze ziekte op te voeren.’ 

De afgelopen decennia hebben verschillende inspanningen ertoe geleid dat er grote 
vooruitgangen werden geboekt om malaria een halt toe te roepen. Helaas is die wereldwijde 
vooruitgang in de strijd tegen malaria de laatste jaren tot stilstand gekomen. Zo is het aantal 
mensen dat malaria krijgt en eraan overlijdt, sinds 2015 in zeker 24 landen toegenomen. In 
de elf landen die het zwaarst onder malaria gebukt gaan, steeg het aantal gevallen van 150 
miljoen in 2015 naar 163 miljoen in 2020. Het aantal doden steeg van 390.000 to 444.600  

Malaria eist met name veel slachtoffers in Sub-Sahara-Afrika. Deze regio was in 2020 goed 
voor ongeveer 95 procent van alle gevallen van malaria en 96 procent van alle sterfgevallen. 
Malaria is bovendien een van de voornaamste oorzaken van kindersterfte in Afrika ten zuiden 
van de Sahara. Ongeveer 80 procent van de sterfgevallen in de regio zijn onder kinderen jonger 
dan 5 jaar. Tegelijkertijd boekten sommige andere landen tijdens de pandemie winst tegen 
malaria. China en El Salvador werden bijvoorbeeld in 2021 door de WHO als malariavrij 
gecertificeerd. 

Het betekent dat vóór de COVID-19-pandemie toesloeg, de wereldwijde winst tegen malaria al 
was afgevlakt. Tijdens de pandemie hebben Afrikaanse landen dan ook alles op alles gezet om 
de infectieziekte onder de duim te houden. ‘Terwijl Afrikaanse landen de uitdaging aangingen 
en de ergste voorspellingen van de gevolgen van COVID-19 afwendden, vertaalt het domino-
effect van de pandemie zich nog steeds in duizenden levens die verloren gaan door malaria,’ 
zegt Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de WHO voor Afrika. ‘Afrikaanse regeringen en 
hun partners moeten hun inspanningen opvoeren zodat we niet nog meer terrein verliezen 
aan deze vermijdbare ziekte.’ 

Volgens de onderzoekers is er dringend actie nodig. Om weer op het goede spoor te komen, 
erkent de WHO de noodzaak om te zorgen voor betere en rechtvaardigere toegang tot alle 
gezondheidsdiensten; inclusief malariapreventie, diagnose en behandeling. Hiervoor moet de 
eerstelijnszorg versterkt en zowel binnenlandse als internationale investeringen opgevoerd 
worden. Bovendien is de uitrol van een nieuw malariavaccin prioriteit. Afgelopen oktober 
keurde de WHO voor het eerst een malariavaccin goed, dat met name bedoeld is voor jonge 
kinderen in landen waar malaria heerst. 

Uiteindelijk is het doel om malaria volledig uit te bannen. De WHO wil de ziekte en het aantal 
gerelateerde doden in 2030 met maar liefst 90 procent teruggedrongen hebben. Dit vereist 
echter wel nieuwe benaderingen, nieuwe instrumenten en een betere implementatie van de 
bestaande, zo erkennen ze. Ook is er voldoende geld nodig. Volgens het rapport zullen de 
huidige investeringen (geschat op 3,3 miljard dollar in 2020) moeten verdrievoudigen, tot 10,3 
miljard dollar per jaar in 2030.  
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Ondanks dat er nog een lange weg te gaan is, denken wetenschappers dat met behulp van de 
juiste hulpmiddelen en strategieën, malaria al binnen een generatie uitgeroeid kan zijn. Het 
is een vrij ambitieus plan, maar zeker niet onhaalbaar. Als het lukt om de maatregelen door 
te voeren, zou de wereld in 2050 – of misschien al wel eerder – volledig malariavrij kunnen 
zijn. Bron: Scientias, 6 december 2021. 

In Bern zijn gisteravond meer dan 11.000 kaarsen aangestoken, een voor 
elke overledene van de pandemie 

In het Zwitserse Bern zijn gisteravond meer dan 11.000 kaarsen aangestoken op het 
plein voor het parlementsgebouw, een voor elke overledene van de pandemie. ‘We willen een 
plek hebben om te herinneren en te rouwen om de slachtoffers’, aldus een van de 
initiatiefnemers, die tegelijk de overheid oproepen steviger op te treden om de 
besmettingscijfers laag te houden.  

Het aantal covid-besmettingen is de afgelopen weken sterk gestegen in Zwitserland. Hoewel 
er extra maatregelen zijn afgekondigd, zijn die nog altijd veel minder streng dan in 
buurlanden Duitsland en Oostenrijk. Bron: AD, 8 december 2021. 

 

 © Reuters — Een vrouw steekt een kaarsje aan op het plein 

Nieuwjaarsduik Scheveningen gaat ook dit jaar niet door 

Ook dit jaar komt er geen grote, georganiseerde nieuwjaarsduik op het strand van 
Scheveningen. Vanwege de coronapandemie heeft de organisatie, net zoals vorig jaar, besloten 
de duik af te lasten. 

Aan de nieuwjaarsduik op het strand van Scheveningen doen jaarlijks 10.000 mensen mee. 
‘De duik is er al sinds 1960, maar na lang beraad hebben we, met pijn in het hart, besloten 
dit evenement weer niet door te laten gaan’, meldt Alex Schuttert, voorzitter van de Stichting 
Nieuwjaarsduiken Nederland. ‘Het is onzeker wat de coronamaatregelen op 1 januari zullen 
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zijn, maar we kunnen niet langer wachten een beslissing te nemen. Het evenement vergt 
ontzettend veel organisatie en het is in ieders belang daar nu duidelijkheid over te geven.’ 

 

Deelnemers aan de nieuwjaarsduik in Scheveningen rennen de Noordzee in op 1 januari 2020, 
toen er nog geen sprake was van een coronapandemie. © ANP 

 
Scheveningen, 1 januari 2020. © ANP 
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Ook andere organisaties van nieuwjaarsduiken lieten de afgelopen dagen al weten dit jaar 
geen evenement te organiseren. Zo gaan de duiken bij Zandvoort en Bloemendaal niet door. 
‘Het is niet te doen om QR-codes van deelnemers en toeschouwers te gaan scannen’, stelde 
de organisatie in Zandvoort. Andere organisaties wachten nog de coronapersconferentie van 
het kabinet op 14 december af. Individuele zwemmers kunnen uiteraard wel gewoon een 
nieuwjaarsduik nemen. 

De organisatie in Scheveningen komt, samen met hoofdsponsor Unox, wel weer met een 
alternatief: de ‘nieuwjaarsduik uit blik’. Net zoals vorig jaar kunnen mensen via 
nieuwjaarsduik.nl een gratis blik zeewater bestellen. Bedoeling is dan om dat blik op 1 januari 
om 12.00 uur in eigen tuin of balkon boven het hoofd leeg te gooien. Bron: AD, 8 december 
2021. 

Zuid-Korea meldt meer dan 7000 coronabesmettingen op één dag 

Zuid-Korea heeft voor het eerst sinds de pandemie meer dan 7000 coronabesmettingen op een 
dag gemeld. De autoriteiten wijten de flinke stijging van het aantal besmettingen de afgelopen 
tijd aan jongeren die nog niet volledig gevaccineerd zijn en ouderen die hun boosterprik nog 
niet hebben gekregen. De ziekenhuizen in het land staan volgens minister-president Kim Boo-
kyum flink onder druk, meldt The Guardian. 

Het aantal ziekenhuisbedden wordt in de omgeving van Seoul, waar een groot deel van de 
besmettingen zich voordoen, opgeschaald. Maar volgens Kim wordt het lastig om de huidige 
stijging van het aantal gevallen bij te benen. Het land telde inmiddels al meer dan dertig 
mensen die zijn besmet met de Omikron-variant. 

De Zuid-Koreaanse regering heeft strengere maatregelen afgekondigd die zeker tot januari 
zullen gelden. Jongeren worden aangespoord hun tweede prik te halen. Meer dan 80 procent 
van de bevolking, die in totaal 52 miljoen mensen telt, heeft inmiddels twee prikken gehad. 
Bron: AD, 8 december 2021.  

 

Adèle  

Shows van Adèle zijn alleen voor gevaccineerden met een negatieve test 

De shows die Adèle van 21 januari in Las Vegas gaat geven zijn alleen te bezoeken door fans 
die volledig gevaccineerd zijn en daarnaast een negatieve pcr-test kunnen aantonen. De test 
moet 48 uur voor aanvang van de show zijn afgenomen. Dit heeft Ticketmaster, het bedrijf dat 
de kaarten verkoopt, laten weten.  
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Kaarten voor de shows, die tot en met 16 april plaatsvinden in het Colosseum in Caesars 
Palace zouden dinsdag in de verkoop gaan, maar vanwege een fout bij Amazon Web Services 
is dat uitgesteld tot woensdag. Kinderen die nog niet in aanmerking komen voor een vaccinatie 
dienen een negatieve test aan te tonen voordat ze naar binnen mogen. 

De tests dienen gedaan te worden door een officiële instantie, fans kunnen dus niet naar 
binnen met een zelftest. 

Adèle liet eerder al weten ontzettend uit te kijken naar haar serie concerten. De plek waar ze 
een aantal maanden gaat optreden kan zo'n 4100 gasten ontvangen. Eerder traden Elton 
John, Mariah Carey, Bette Midler, Cher en Rod Stewart op in Caesars Palace. Bron: AD, 8 
december 2021.  

In Canada wordt goedkeuring verwacht voor plantaardig coronavaccin 

Nog voor het einde van het jaar wordt in Canada goedkeuring van het eerste plantaardige 
coronavaccin verwacht. Het vaccin werd ontwikkeld door de Canadese farmaceut Medicago en 
de Britse evenknie GlaxoSmithKline (GSK). Proefpersonen kregen met een interval van drie 
weken twee doses toegediend. Volgens de resultaten van de fase-3 studie kunnen zijn daarna 
rekenen op een bescherming van 71 procent tegen coronabesmettingen met symptomen.  

Aan het onderzoek deden wereldwijd ruim 24.000 vrijwilligers mee, waarvan bijna 7.800 in 
Argentinië. Onderzoeker Gonzalo Pérez Marc, die verantwoordelijk was voor het onderzoek in 
Buenos Aires, noemt drie grote voordelen van het vaccin: ’Het is efficiënt, de productie is 
makkelijk op te schalen en de doses kunnen in een gewone vriezer worden bewaard’. Ook kan 
het vaccin binnen vier tot zes weken worden geproduceerd, aldus de fabrikant.  

Geen enkele proefpersoon in Argentinië overleed of moest in het ziekenhuis worden 
opgenomen na besmetting met het coronavirus, van welke variant dan ook. Alleen 
de bescherming tegen de Omikron-variant is nog onduidelijk, aangezien die nog niet rondging 
op het moment van onderzoek. Ook de bijwerkingen vielen mee: slechts tien procent van de 
proefpersonen had een lichte griep na de prik.  

Het is de eerste keer dat een uit een plant gewonnen formule wordt gebruikt voor het 
ontwikkelen van een coronaprik, maar de formule werd eerder met succes 
toegepast voor vaccins tegen het Ebolavirus en de Mexicaanse griep. De plant in kwestie heet 
Nicotiana benthamiana en is nauw verwant aan de tabaksplant. Bron: AD, 8 december 2021. 

Vooralsnog geen aanwijzingen dat Omikron ernstiger vormen van 
ziekteverloop aantoont 

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de Omikron-variant van het coronavirus ernstiger 
vormen van Covid-19 veroorzaakt. De huidige vaccins beschermen ook bij Omikron tegen een 
zeer ernstig of fataal ziekteverloop. Dat verklaarde Michael Ryan, verantwoordelijk 
voor noodhulp bij wereldgezondheidsorganisatie WHO tegenover het Franse persbureau AFP. 

‘We hebben zeer doeltreffende vaccins die tot op heden hun werking aangetoond hebben tegen 
alle varianten van het virus, zowel qua ernst van de ziekte als ziekenhuisopname.’ Volgens de 
arts is er momenteel geen reden om te denken dat het niet het geval zou zijn met Omikron. 
Hij benadrukte ook dat wereldwijd onderzoek naar de nieuwste coronavariant, die pas op 24 
november ontdekt werd en nu in een veertigtal landen waargenomen is, nog maar net is 
begonnen. 

De door Ryan verstrekte informatie sluit aan bij de voorlopige conclusie van de Amerikaanse 
immunoloog Anthony Fauci. Fauci, die de Amerikaanse regering adviseert, verklaarde vrijwel 
zeker te zijn dat de Omikron-variant van het coronavirus niet leidt tot ernstigere ziekte dan 
de deltavariant. Hij zei wel dat het nog zeker twee weken duurt om voordat hier definitief 
duidelijkheid over is. Bron: AD, 8 december 2021. 
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In Slowakije is akkoord bereikt over zowel versoepelingen van 
coronamaatregelen als het verscherpen van andere maatregelen 

In Slowakije hebben de regeringspartijen een akkoord bereikt over zowel versoepelingen van 
bepaalde coronamaatregelen als het verscherpen van andere coronaregels. Winkels, die sinds 
25 november gesloten zijn, mogen vrijdag de deuren weer openen. Maar wie niet gevaccineerd, 
of niet genezen is na een infectie, mag alleen bij essentiële winkels als supermarkten naar 
binnen. 

In ruil voor de heropening van de winkels schakelt het onderwijs vanaf komende maandag 
over naar afstandsonderwijs. Restaurants blijven vooralsnog gesloten, zo kondigde minister 
van Volksgezondheid Vladimir Lengvarsky aan. 

Vorige maand was er al enkele dagen een regeling voor de winkels die neerkwam op 
een 'lockdown van de niet-gevaccineerden'. Omdat de coronacijfers snel gestegen waren, werd 
dit op 25 november aangescherpt tot een lockdown voor iedereen. 

In Slowakije is slechts 43 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Bron: AD, 8 
december 2021.  

Ziekenhuis trekt aan de bel: ‘Vijftig procent van de zwangere vrouwen is 
niet gevaccineerd’ 

Vrouwen op de IC die nog niet weten dat ze moeder zijn geworden. Gynaecologen in het 
ziekenhuis in Den Bosch trekken aan de bel, want de groep ongevaccineerde zwangere 
vrouwen is zo groot dat de schrijnende verhalen zich blijven opstapelen. ‘Vijftig procent is niet 
gevaccineerd’.  

 
Illustratie: Eric Elich © eric elich  

De kinderen worden te vroeg geboren, zijn te vroeg gehaald of worden doodgeboren. ‘Of 
moeders die op hun buik op de IC liggen met hun kindjes in de couveuse. Niet wetende dat 
ze al moeder zijn geworden.’ Schrijnende situaties die gynaecologe Hedwig Van de Nieuwenhof 
steeds meer ziet. ‘De groep ongevaccineerde zwangere vrouwen  is zo ontzettend hoog’, zegt 
ze. Volgens de gynaecologe van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is zeker de helft van alle vrouwen 
die in de spreekkamers verschijnt van haar en haar collega’s in de regio niet gevaccineerd. 
‘Dat zijn honderden vrouwen.’    
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Vrouwen die volgens de gynaecoloog hun beslissing niet per se baseren op betrouwbare 
informatie. En dat is frustrerend. ‘Het is voor vrouwen niet gemakkelijk om zwanger te zijn of 
te willen worden in deze tijd’, weet Van de Nieuwenhof die dagelijks te maken heeft met de 
onzekerheid. 

Want wat doet een corona vaccinatie nu precies als je zwanger bent of wilt worden? De vraag 
komt zó vaak voor in de spreekkamers van gynaecologen en verloskundigen dat ze in Den 
Bosch starten met een eigen voorlichtingscampagne. ‘Onze spreekuren zijn gewoonweg te kort 
om alle vragen te beantwoorden’, merkt Van de Nieuwenhof al enige tijd.  

Het ziekenhuis in Den Bosch regelde daarom drie speciaal opgeleide medewerkers die vanaf 
deze week na het spreekuur bij de gynaecoloog of verloskundige een extra 
informatiespreekuur draait. Ook is er donderdag een webinar waar professionals alle vragen 
beantwoorden.  

Al meer dan vijfhonderd aanmeldingen kreeg het JBZ binnen nadat dit bekend werd. Een 
duidelijk signaal dat de behoefte aan informatie groot is. ‘We willen niemand dwingen een prik 
te nemen, maar we willen wel dat zwangere vrouwen een beslissing nemen op basis van goede 
informatie en die is soms moeilijk te vinden’, aldus Van de Nieuwenhof die zelf wel een 
duidelijke voorkeur heeft. ‘Ik kan bijvoorbeeld ook geen antwoord geven op de vraag wat de 
gevolgen zijn over twintig jaar. Maar ik zie wel gevolgen op veel kortere termijn en dat is heel 
veel leed dat wat ons betreft voorkomen kan worden.’ Bron: BD, 8 december 2021. 

Illegaal vuurwerk steeds groter en zwaarder: ‘Niet vergelijkbaar met de 
strijker van vroeger’ 

Vuurwerk dat via websites en sociale media illegaal wordt aangeboden wordt steeds groter en 
zwaarder. Dat signaleren de politie, het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI), die zeggen steeds meer zwaar vuurwerk te zien dat honderd tot enkele 
honderden grammen flitspoeder bevat. ‘Hoeveelheden die bij ontploffing dodelijk letsel kunnen 
veroorzaken’, zegt Rikus Woortmeijer van het NFI. 

De nu ‘populaire’ Cobra 6 bevat 25 tot 30 gram flitspoeder. Als die in je hand ontploft, raak 
je je hand kwijt, volgens Rikus Woortmeijer, NFI. 

Volgens de drie partijen gaat het om onder meer shells, die ook wel mortierbommen worden 
genoemd, en om flash bangers, zeer zwaar knalvuurwerk. ‘Niet vergelijkbaar met de strijker 
van vroeger. Een nitraat bevat twee tot vijf gram flitspoeder’, aldus Woortmeijer. ‘De nu 
‘populaire’ Cobra 6 bevat 25 tot 30 gram flitspoeder. Als die in je hand ontploft, raak je je 
hand kwijt.’ De Cobra 6 is intussen een kleintje geworden, aldus de drie partijen. Politie, OM 
en NFI komen nu regelmatig grote ‘knallers’ tegen die 100 of meer grammen flitspoeder 
bevatten. Het NFI onderzocht onlangs een zeer zware knaller waarin 750 gram flitspoeder zat. 

Vuurwerk dat meerdere grammen flitspoeder bevat, kan ‘massaexplosief’ reageren, wat 
inhoudt dat als één stuk vuurwerk in een opslag ontploft de hele voorraad in één grote explosie 
ontploft, vertelt Woortmeijer. Politie, OM en NFI noemen het steeds groter en zwaarder 
wordende illegale vuurwerk een zorgelijke ontwikkeling. ‘Het gaat elk jaar wel een paar keer 
goed mis’, zegt vuurwerkspecialist Jack Sijm van de politie: ‘Woningen verwoest, een hand 
eraf, gehoorschade en zelfs dodelijk letsel.’ 

De handel start volgens Sijm niet pas in december, maar vindt vaak het hele jaar door plaats. 
Illegaal knalvuurwerk wordt daarbij het hele jaar door gebruikt bij onder meer plofkraken, 
voetbalvandalisme, demonstraties en aanslagen, zo bleek onlangs uit een rapport. Rond oud 
en nieuw wordt zwaar vuurwerk regelmatig gebruikt om vernielingen te plegen en om 
hulpverleners mee te belagen. 

In de illegale vuurwerkhandel gaan volgens Sijm flinke sommen geld om, die vervolgens in het 
witte circuit worden gebruikt of weer in andere criminele zaken worden gestoken. ‘De handel 
in drugs, wapens en vuurwerk zijn vaak met elkaar verweven.’ 

Bezit van illegaal vuurwerk kan een strafblad opleveren, waarschuwen de drie partijen, ook 
voor de ouders als die weten dat hun kinderen illegaal vuurwerk hebben. Gemeenten nemen 
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daarnaast steeds vaker ook maatregelen wanneer mensen in hun huis illegaal vuurwerk 
opslaan, zoals een dwangsom of zelfs het tijdelijk uit huis zetten van alle bewoners, geven de 
drie partijen aan. Bron: AD, 8 december 2021.   

 

@ ANP 

Al twaalf aanhoudingen om fraude met QR-codes: ‘OM neemt het erg hoog 
op’  

In de jacht op fraude met vaccinatiebewijzen en QR-codes zijn al zeker twaalf personen 

aangehouden  voor het aanmaken, verhandelen en gebruiken van dergelijke valse 
verklaringen.  

Digitale rechercheurs speuren verder naar verkopers én gebruikers van illegale QR-codes.   

Hoe meer beperkingen er gelden voor ongevaccineerden, hoe groter het aanbod wordt van 
valse vaccinatiebewijzen en QR-codes. De afgelopen maanden hebben verschillende 
politiekorpsen in Nederland al zeker twaalf verdachten aangehouden voor het aanmaken, 
verhandelen en gebruiken van dergelijke valse verklaringen. Onder de aangehouden personen 
zitten zeker zes GGD-medewerkers. Vier van hen zitten al meerdere weken vast. Drie 
huisartsassistenten uit Amsterdam zaten ook twee weken vast, maar zijn inmiddels vrij in 
afwachting van hun rechtszaak. In februari staat een eerste zaak op  de rol: tegen een man 
die met een valse QR-code probeerde in te checken voor een vlucht vanaf Eindhoven Airport. 
Bron: AD, 8 december 2021. 

Beelden getoond van nog eens zes relschoppers Coolsingel  

In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn dinsdag herkenbare beelden getoond van zes 
mensen in verband met de rellen op de Coolsingel, op 19 november. De politie roept hen op 
zich bij de politie te melden. Mensen die de verdachten herkennen, kunnen dat ook aan de 
politie doorgeven. Voor het aannemen van de aanwijzingen zijn extra mensen bij de tiplijn 
ingezet. 
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Vorige week donderdag werden al in een regionaal opsporingsprogramma en online 
herkenbare beelden getoond van acht verdachte relschoppers. Na het vrijgeven van die 
beelden konden nog eens vier aanhoudingen worden gedaan, waarmee de teller wat betreft 
het totale aantal aanhoudingen op 53 staat. 

De rellen van 19 november op en rond de Coolsingel braken uit na een manifestatie tegen het 
coronabeleid van het kabinet. Onder meer politiewagens, scooters en winkels raakten 
beschadigd en ook politieagenten waren doelwit. Vijf mensen raakten gewond door kogels. De 
Rijksrecherche onderzoekt of de verwondingen zijn veroorzaakt door politiekogels. Ook 
agenten liepen verwondingen op.  

Tijdens de uitzending werden er ook wazig gemaakte beelden getoond van twee relschoppers 
die actief waren in Den Haag op 20 november. Zij krijgen een laatste kans zich te melden. 
Indien zij dat niet snel doen, zullen ook herkenbare beelden van hen worden getoond. Tijdens 
de rellen in Den Haag werd er onder meer een steen door de ruit van een ambulance gegooid. 
Bron: AD, 8 december 2021. 

 

Tijdens de rellen in het centrum van Rotterdam zijn zeventien politiewagens beschadigd. © 
ANP  
 
Relschoppers beschadigden zeventien politiewagens op één avond: ‘Hoop 
dat het lukt schade te verhalen’ 
 
Relschoppers hebben tijdens de ongeregeldheden op de Coolsingel in totaal zeventien 
politiewagens beschadigd. Het gaat om een kostenpost van zeker 150.000 euro. ‘Dit is 
waardeloos.’ 
 
Dat blijkt uit een inventarisatie die de politie heeft gemaakt. Eén auto brandde volledig uit, 
de rest van de getroffen wagens kan worden hersteld. De schade was waarschijnlijk groter 
geweest als agenten andere dienstauto's niet in allerijl naar de kelder van het bureau en 
rustige buurten hadden verplaatst. Bron: AD, 1 december 2021. 
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Boerenprotest in Brussel is afgeblazen 
 
Het boerenprotest in Brussel, dat op 13 en 14 dec zou plaatsvinden, is afgeblazen vanwege de 
coronamaatregelen. Dat laat boerenprotestbeweging Farmers Defense Force (FDF) weten aan 
zijn volgers. 'Het is simpelweg niet mogelijk met z'n allen in Brussel te staan', aldus de 
verklaring in een van de Telegramgroepen. 'De Green Deal zal nog vaak op de agenda staan 
de komende tijd. Onze tijd komt nog. Brussel kan ons verwachten.'  
 
Er volgen later alsnog acties, kondigt het FDF-bestuur vast aan. 'We willen dat jullie je 
krachten sparen om, zodra de echte noodzaak, het echt momentum dáár is, er weer te zijn. 
Dan klappen we er vol op!!! Doelgericht en sterk. Want de strijd is nog niet gestreden. De 
coalitiepartijen willen boeren laten bloeden. Stikstof, 7e APN, de boer is de zondebok. En daar 
moeten we ons tegen verzetten.' Bron: AD, 8 december 2021.   
 

 
 
© ANP — Een eerder boerenprotest op het Malieveld in Den Haag 
 
Werkzaam of niet, basisscholen Staphorst zijn blij met luchtfilters tegen 
corona 
 
Alle tien basisscholen in Staphorst hebben speciale luchtfilters in hun klaslokalen geplaatst, 
waarmee zogenoemde aerosolen uit de lucht gefilterd kunnen worden. Aerosolen spelen 
volgens veel wetenschappers een grote rol bij het besmettingsgevaar van covid-19. Hoewel 
harde cijfers over de werking ontbreken, zijn de scholen tot nu toe tevreden. Onderwijskoepel 
PO-Raad, het ministerie van Onderwijs en het RIVM zijn echter voorzichtiger. 
 
In ieder lokaal in Staphorst, een gemeente met ruim 1800 basisschoolleerlingen, staat sinds 
drie weken een grote zwarte zuil die de lucht zuivert. De 250 geplaatste zuilen zijn er in eerste 
instantie op proef, vertelt Jan Kuijers, directeur van de Koning Willem-Alexanderschool. Hij 
voert ook het woord namens andere scholen in de gemeente. ‘Op mijn school viel het mee met 
besmettingen, maar er waren scholen met meerdere besmettingen.’   
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Luchtfilters worden door een bedrijf in Staphorst gemaakt.  @ ANP  
 
Niet alleen in Staphorst, maar ook in andere gemeenten zijn volgens cijfers van het RIVM 
kinderen oververtegenwoordigd in de coronacijfers. Vorige week kwam ruim 20 procent van 
alle coronameldingen uit de groep van kinderen tussen de 5 en 14 jaar. 
 
‘Sinds het installeren van de luchtfilters hebben wij op alle scholen slechtst één besmetting 
gehad’, zegt Kuijers. ‘Uit eerdere ervaring weten we dat het zich na een besmetting verspreidt 
naar een aantal andere kinderen in zo'n klas. Maar nu is het bij dit ene geval gebleven. Dan 
ga je daar voorzichtig de conclusie aan verbinden dat het apparaat zijn werk gedaan heeft.’ 
 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestrijdt deze conclusie van Kuijers. 
‘Het is natuurlijk goed nieuws dat op verschillende scholen in Staphorst minder of geen 
coronabesmettingen meer zijn’, meldt een woordvoerder. ‘De GGD gaat ervan uit dat dit komt 
doordat veel inwoners inmiddels immuun zijn en zich aan de coronamaatregelen houden. Het 
is onwaarschijnlijk dat een luchtreinigingsysteem dit veroorzaakt.’ De TU Eindhoven doet op 
dit moment onderzoek naar het gebruik van de luchtfilters in het onderwijs en komt in 
februari met conclusies. 
 
De PO-raad kan niet specifiek reageren op deze luchtfilters, maar is in het algemeen 
gereserveerd over het gebruik van dit soort filters, laat een woordvoerder weten. Volgens haar 
filteren veel van dit soort luchtfilters wel, maar ventileren ze niet. ‘Ook is de effectiviteit op 
gezondheid en de verspreiding van het coronavirus niet duidelijk, dat zou eerst onafhankelijk 
onderzocht moeten worden.’ Onderwijsbond AOb stelt daarnaast graag van de regering een 
lijst te ontvangen van scholen in Nederland waar de ventilatie niet op orde is. 
 
Het is lastig om te bepalen hoeveel scholen gebruikmaken van luchtfilters, omdat dat niet 
geregistreerd wordt. De PO-raad laat echter weten dat de grote filters naast in tien scholen in 
Staphorst ook gebruikt worden in scholen in Assen. Op een basisschool in Warnsveld wordt 
eveneens geëxperimenteerd met luchtfilters. Ook een Utrechtse school maakt sinds februari 
gebruik van een dergelijk systeem en laat weten hier positief over te zijn.  
 
Het RIVM is ook voorzichtig over de filters. In het AD liet het gezondheidsinstituut eerder 
weten niet voor, maar ook niet tegen de filters te zijn. ‘Iedereen is op zoek naar een uitweg, 
maar dit kan ook een gevoel van schijnveiligheid geven. Daar moet je mee oppassen.’  
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Viroloog Mariet Feltkamp is positiever over het gebruik, maar stelt net als de PO-raad dat het 
wel van de technologie afhangt die wordt gebruikt. ‘Een filter tegen aerosolen zou in principe 
wel kunnen werken, mits je voldoende lucht die in een ruimte zit er doorheen kan jagen. Als 
je 10 procent van de lucht op die manier gefilterd krijgt, dan vraag ik mij af of dat voldoende 
is. Maar als er een flink volume lucht gefilterd kan worden, zou dat een reducerend effect 
kunnen hebben.’  
 
Stookkosten besparen door ramen minder open te houden is ook een argument om voor deze 
filters te kiezen, volgens Jan Kuijers, directeur van de Koning Willem-Alexanderschool in 
Staphorst. 
 
Schooldirecteur Kuijers heeft genoeg gezien en wil tot aanschaf van de systemen die in 
Staphorst getest worden overgaan. En ook andere scholen in de gemeente laten dat volgens 
hem weten. De kosten: zo'n 2000 euro per filterzuil. Kuijers: ‘Dat komt bij onze school uit op 
ongeveer 30.000 euro.’ 
 
‘Een fors bedrag, maar als je daarmee de ramen in ieder geval dichter kan houden, dan verdien 
je het ook terug in stookkosten.’ Hij zegt echter dat gezondheid het belangrijkste argument is 
voor de aanschaf. ‘Want afgezien dat het iets tegen het virus lijkt te doen wordt ook fijnstof 
uit de lucht gehaald, dus het is sowieso gezonder dan het niet gebruiken.’ Bron: NOS, 7 
december 2021.  
 
Groot tekort aan medicijnen tegen corona 
 
Ziekenhuizen kampen momenteel met zo’n tekort aan medicijnen, dat coronapatiënten niet 
meer optimaal kunnen worden behandeld. Ook reuma- en kankerpatiënten hebben te lijden 
onder het tekort, schrijft het AD. 
 
Ziekenhuizen hebben op advies van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) 
de protocollen aangepast waarin de hoeveelheid staat die coronapatiënten van bepaalde 
medicijnen krijgen toegediend. Patiënten krijgen nog maar twee derde dosis van de 
ontstekingsremmers toegediend. Gevolg is dat coronapatiënten mogelijk sneller op een 
intensive care terecht komen of extra zuurstof toegediend moeten krijgen, zegt onder meer de 
Federatie Medisch Specialisten.  Bron: De Telegraaf, 8 december 2021. 
 
Alarmerend tekort aan medicijnen voor corona, reuma- en 
kankerpatiënten: ‘Dit is zorgwekkend’ 
 
Ziekenhuizen kampen met zo’n groot tekort aan medicijnen, dat coronapatiënten niet meer 
optimaal kunnen worden behandeld. Hetzelfde geldt voor reuma- en kankerpatiënten, zo 
meldt het AD. 
 
Het gaat onder meer om het medicijn Tocilizumab. Dit werd voorheen vooral gebruikt tegen 
ernstige vormen van reuma, en bij patiënten die door immuuntherapie tegen kanker last 
kregen van ernstige ontstekingen. De vraag naar dit soort ontstekingsremmers is geëxplodeerd 
sinds het begin van de pandemie, en de producenten kunnen de gestegen vraag simpelweg 
niet bijbenen. 
 
Om die reden hebben ziekenhuizen op advies van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Geneesmiddelen (LCG) de protocollen aangepast waarin de hoeveelheid staat die 
coronapatiënten van bepaalde medicijnen krijgen toegediend. Patiënten krijgen nu nog maar 
twee derde van de gebruikelijke dosis van ontstekingsremmers toegediend. Hierdoor kan het 
zijn dat coronapatiënten sneller op een intensive care terecht komen of extra zuurstof 
toegediend moeten krijgen. Dat zegt onder meer de Federatie Medisch Specialisten, 
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Er is bijna geen voorraad meer, zegt de landelijke Commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen. 
Ziekenhuizen zijn door het LCG verzocht om bij acute tekorten elkaar te helpen. Er zijn wel 
andere ontstekingsremmers, zoals dexamethason. Maar die werken iets minder goed.  
Daarnaast is er ook een tekort aan monoklonale antistoffen, stoffen. Die zorgen ervoor het 
coronavirus de menselijke cel minder goed kan binnendringen. Als een patiënt dit toegediend 
krijgt wordt er als het ware ‘tijd gekocht’ om te zorgen dat deze zelf antistoffen aanmaakt. Ook 
hiervan wordt de dosering nu verlaagd. 
 
Het is niet de eerste keer dat ziekenhuizen met een tekort aan medicijnen kampen, zegt 
bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, Peter Langenbach. ‘Tijdens de 
eerste golf waren er ook tekorten aan bepaalde medicijnen’, vertelt hij in Goedemorgen 
Nederland op NPO 1. ‘Dat is natuurlijk heel zorgwekkend.’ 
 
Tijdens die eerste golf hebben artsen allerlei alternatieve medicijnen en protocollen ‘bedacht’ 
om toch met die tekorten om te gaan, zegt Langenbach. ‘Dus ik heb er ook wel vertrouwen in 
dat we met deze tekorten weer een alternatieve werkwijze weten te vinden.’ Bron: WNL, 8 
december 2021.  
 
Aantal huishoudens onder armoedegrens daalt, ondanks – of juist dankzij – 
corona 
 
In 2020 moest 6,8 procent van de huishoudens rondkomen van een inkomen onder de 
armoedegrens. Hoewel dat nog altijd meer dan 500 duizend huishoudens zijn, wordt dat deel al 
jaren kleiner. Opvallend genoeg bracht de coronacrisis daar geen verandering in.  
 

 
Een wachtrij bij de voedselbank in Tilburg. @ ANP  
 
Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor over armoede en sociale uitsluiting van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). In 2019 was het percentage nog 7,5 procent en in de jaren daarvoor 
telkens hoger dan 8 procent. De armoedegrens komt neer op 1.100 euro per maand. Voor 
meerpersoonshuishoudens is deze grens gecorrigeerd naar omvang.  
 
Ondanks de coronacrisis is het aantal huishoudens onder de armoedegrens dus afgenomen. 
De koopkrachtverbetering door cao-afspraken – voornamelijk al gesloten in 2019 – en een 
aantal fiscale overheidsmaatregelen, met name heffingskortingen, spelen daarbij een rol. 
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Doorslaggevender is echter het omvangrijke coronasteunpakket waarmee veel mensen het 
hoofd boven water konden houden.   
 
‘Aan de ene kant zijn deze cijfers toch opmerkelijk, na zo’n ingrijpende gezondheidscrisis’, zegt 
CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen, ‘tegelijkertijd past dit in een reeks eerdere cijfers 
die we hebben gezien. De economie kromp met 3,9 procent, ongeveer net zo veel als in het 
recessiejaar 2009, tijdens de financiële crisis. Maar qua werkloosheid en koopkrachtcijfers 
zijn 2020 en 2009 onvergelijkbaar. Dat zien we nu ook terug in deze armoedecijfers.’ 
 
Het belangrijkste inzicht en nieuws uit deze monitor is volgens Van Mulligen de serieuze daling 
van het aantal kinderen dat deel uitmaakt van een lage-inkomenshuishouden. Dat waren er 
in 2020 17 duizend minder dan het jaar daarvoor, maar nog altijd 221 duizend.  
 
Eenoudergezinnen, alleenstaanden onder de AOW-leeftijd, laagopgeleiden en huishoudens 
met een migratieachtergrond komen vaker in de armoede terecht, is de algemene tendens. 
Ook werkomstandigheden spelen een grote rol: zo is het risico op armoede voor zzp’ers (5,9 
procent) een stuk hoger dan werknemers in loondienst (1,2 procent). 
 
Bij vluchtelingenhuishoudens valt op dat de grootste risico’s op armoede liggen bij uit Syrië 
(54 procent met een laag inkomen) en Eritrea (40 procent) afkomstige vluchtelingen. Waarbij 
moet worden opgemerkt dat enkel vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn meegerekend 
in de cijfers. Van Mulligen: ‘Dat zijn landen die zijn geteisterd door burgeroorlogen. 
Vluchtelingen uit die landen komen hier met een andere psychologische bagage. Vaak niet 
om een baan te zoeken, maar om niet te hoeven vrezen voor hun leven.’ 
 
Van de vluchtelingenhuishoudens hadden Iraniërs met 27 procent het minste risico op 
armoede. Van Mulligen: ‘Migranten uit landen als Iran en Afghanistan vallen al langer op door 
hun relatief makkelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Opleidingsniveau speelt daarbij een 
belangrijke rol.’ Gemiddeld genomen volgen de armoederisico’s van alle 
vluchtelingenhuishoudens samen de algemene, dalende trend.  
 
De Nederlandse gemeenten met het hoogste aandeel lage inkomens zijn uitsluitend in 
stedelijke gebieden. De top-3 bestaat uit Amsterdam (11,9 procent onder de lage-
inkomensgrens), Groningen (12 procent) en bovenaan Rotterdam (12,8 procent). Het eerste 
niet-stedelijke gebied is Vaals, in het uiterste zuidoosten van Limburg, op plek 10 (met 10 
procent).  
 
De verwachtingen zijn dat de armoederisico’s de komende jaren stabiliseren. Van Mulligen: 
‘Er is namelijk een groep Nederlanders waarvan het de vraag is of ze ooit aan armoede kunnen 
ontsnappen. Dat zijn mensen die in de bijstand zitten en niet in aanmerking komen voor een 
baan. Dat verandert niet zomaar: dan zou het systeem dusdanig op de schop moeten dat lage 
inkomens en bijstandsinkomens automatisch boven die grens van 1.100 euro uitkomen. Dat 
is nogal een stap, zo ver zijn we nog niet.’ Bron: De Volkskrant, 8 december 2021. 

Sinds corona is de huiskerk in opkomst, ‘hierdoor blijft het geloof 
bewaard’  

In evangelische kringen bestonden ze al, maar nu zijn ze ook in katholiek Nederland in 
opkomst: huiskerken. Die blijken een waardevolle aanvulling op de zondagse mis, of 
misschien zelfs een vervanging. 

De twee vrouwen, beiden actief in de rooms-katholieke parochie in Maartensdijk, trekken veel 
met elkaar op. Elke zaterdag gaan ze samen op pad en hebben ze het over van alles: familie, 
werk, corona. Maar dat is toch anders dan wat ze in hun huiskerk met elkaar delen. ‘We 
praten hier over andere dingen’, zegt Isabella Goossens (63). ‘Het gaat over dingen die je kent 
en herkent in je eigen leven.’ Vriendin Mieke Burgers (65) beaamt dat. ‘Het is anders dan dat 
je privé met elkaar omgaat. De huiskerk is een rustpunt in de week. Je kijkt ernaar uit.’ 



201 
 

Op deze herfstavond is Goossens de gastvrouw van de huiskerk, die in het dorp nabij 
Hilversum vorm krijgt met elementen uit een viering en een gesprek bij iemand thuis, in kleine 
groepjes van vier. Zulk soort groepen bestaat al veel langer in evangelische kringen, en in 
nieuwe geloofsbewegingen als de evangelische kerk Mozaiek of de DoorBrekers (verwant met 
de pinksterbeweging). Ook wereldwijd is het een trend. Doordeweeks komen de leden in vaste 
kleine groepen bij elkaar voor Bijbelstudie en sociaal contact, op zondag zien ze elkaar in de 
kerk.  

In Maartensdijk had gastvrouw Goossens vooraf gewaarschuwd: ze woont klein. Met de drie 
andere parochieleden en de fotograaf en verslaggever van Trouw is het volle bak in haar 
huiskamer. Haar twee katten heeft ze buitengesloten - tegen hun zin, ze krabben tijdens de 
viering amechtig op de deur. 

Op de houten salontafel staan mokken met thee, een schaaltje koekjes dat onaangeroerd blijft, 
waxinelichtjes in een potje. De met christelijke symbolen versierde paaskaars torent 
erbovenuit. Die kaars kreeg Goossens drie jaar geleden tot haar verrassing van de parochie, 
als cadeau voor al haar verdiensten voor de kerk. Onnodig, zegt ze, maar wel leuk. En hij 
komt nu goed van pas: de viering begint met het aansteken van het licht. 

De vier vrouwen zijn lid van de parochie Sint Maarten, een geloofsgemeenschap met zo’n 
vierhonderd leden, van wie er doorgaans pakweg honderd bij een mis zijn. De pastoor van de 
parochie zit in Baarn. Hem zien ze niet vaak, hij heeft nog dertien andere 
geloofsgemeenschappen te bedienen. Drie van de vier vieringen op zondag worden daarom 
geleid door leken, en Isabella is een van hen.  

In coronatijd is de huiskerk in Maartensdijk begonnen, en het concept slaat aan. Op tien 
verschillende plekken zijn er zes weken lang samenkomsten rond een thema uit het 
gebedenboekje Van Drie Engelen tot Driekoningen. In de adventstijd van vorig jaar spraken de 
parochianen in de huiskerk over heilige mensen en engelen, dat weer in zes deelonderwerpen 
is opgesplitst. De engelen zijn geweest, de heilige Theresia van Lisieux ook. En nu is 
Franciscus van Assisi aan de beurt. 

 
Isabella Goossens tijdens de huiskerk in Maartensdijk. Foto Otto Snoek  
 
Vooraf is de vrouwen gevraagd teksten over deze stichter van de gelijknamige kloosterorde te 
bestuderen. ‘Hebben jullie wat kunnen lezen’, vraagt Isabella, nadat de avond is geopend met 
gebed. ‘Wisten jullie nog wat van hem?’ 
 
Ja, het verhaal dat hij met dieren kon praten komt op tafel. En zijn Zonnelied, een lofzang op 
de natuur. Annemieke Engeler (72) vertelt dat ze jaren geleden met de parochie op Rome-reis 
was, en dat ze toen ook Assisi hebben aangedaan. Dat is ook de bedevaartsplaats van de 
heilige Clara van Assisi, moeder van de clarissen. Die kloosterorde kennen ze: ‘Wij brachten 
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vroeger worsten naar de clarissen. Dan gingen ze bidden voor mooi weer op je trouwdag, dat 
soort dingen’, lacht Josje de Wild (83), die er voor het eerst bij is. 
 
Het gesprek komt op armoede. Ook dat is verbonden met Franciscus, die koos voor een 
nederig bestaan. ‘Zou je dat kunnen, je leven oppakken zoals hij dat deed? We zijn niet heel 
rijk, maar zou je wat kunnen loslaten van je rijkdom?’ vraagt Isabella, die het gesprek 
onnadrukkelijk leidt. ‘Ik heb die roeping nooit gehad’, zegt Annemieke. Ze trekt het gesprek 
breder. Ze heeft het over momenten dat ze aan iemand denkt die ze nodig eens moet bellen. 
Dat stelt ze weleens uit, maar soms doet ze dat meteen. ‘Dan krijg je toch een aanwijzing dat 
diegene dat nodig heeft’, zegt ze, onder instemmend geknik van de anderen. 
 
Alle vier zijn ze actief in de kerk. De een zit in de koffieploeg, de ander in de werkgroep rouw 
en uitvaart. Een paar zitten er in het koor, staan op het schoonmaakrooster, onderhouden 
contact met de Voedselbank, zijn betrokken bij de Vastenactie, of lid van de werkgroep kerk 
en samenleving. ‘Er zijn zoveel groepjes dat je zelf soms niet meer weet wat je doet’, vat Mieke 
Burgers de inzet samen.  
 
Ze vinden het volkomen vanzelfsprekend dat ze zoveel voor de kerk doen. Handen uit de 
mouwen, organiseren: daar houden ze van. Maar daardoor komt het gesprek over waaróm ze 
dat nou eigenlijk doen weleens in het gedrang. Bij de koffie na de dienst komt het daar niet 
van. Ook daarom zijn ze hier. 
 
Bij de handleiding voor deze avond hebben ze een paar Bijbelteksten gekregen. Dat levert 
onverwachte problemen op voor deze katholieke vrouwen, die van huis uit wel met het geloof 
zijn opgegroeid, maar niet met de Bijbel. Burgers vertelt dat ze niet wist of ze eigenlijk wel een 
bijbel in huis had. Ze ging ervoor naar zolder en vond er één. Het bleek de trouwbijbel te zijn 
van haar protestantse schoonouders. Ze kwam ook een bijbel tegen van haar zusje, die de 
Brabantse kerk van hun jeugd jaren geleden verliet; ze voelde zich niet welkom door het 
standpunt van de kerk inzake homoseksuelen. Burgers stuitte ook nog op een bijbel die haar 
zoon kreeg bij het verlaten van de basisschool. ‘Ik had meer in huis dan ik dacht’, zegt ze. ‘Het 
was een hele openbaring.’ 
 
Goossens heeft het makkelijker. Zij doet de opleiding tot catecheet, ofwel godsdienstleraar, en 
gebruikt daarbij de Bijbel in Gewone Taal. Engeler bedankt voor de eer om voor te lezen, ze is 
haar bril vergeten. Josje de Wild wil het wel doen. Met hulp van Goossens vindt ze de tekst in 
Galaten, een brief van apostel Paulus: ‘laat God een nieuw mens van je maken’. Ze leest ook 
woorden uit Matteüs voor, over wat Jezus van mensen vraagt.  
 

 
Annemieke Engeler tijdens de huiskerkbijeenkomst in Maartensdijk. Foto Otto Snoek  
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Echt aansprekend vinden de vrouwen de tekst van paus Johannes XII, die Burgers hardop 
uitspreekt. ‘Vandaag neem ik me voor het bij vandaag te houden, en niet alle problemen die 
zich voordoen in mijn leven tegelijk aan te pakken.’ ‘Dat hang ik boven de spiegel’, zegt de 
gastvrouw. ‘Ja, ik wil daar ook een kopietje van’, zegt De Wild. 
 
Maar eerst nog de afsluiting met gebed. Dat doen ze in stilte, maar Goossens zegt vooraf wel 
dat zij bidt voor de collega van haar dochter, die deze week gevonden werd op de grond en net 
is ‘afgekoppeld van de behandeling’. ‘Daar wil ik bij stilstaan’, zegt ze over het stille gebed, dat 
wordt beëindigd met het uitspreken van het Onzevader en een Weesgegroet. 
 
De gastvrouw blaast de paaskaars uit. De katten mogen naar binnen. 
 
Is de huiskerk een alternatief voor de mis? De huiskerk in Maartensdijk is opgezet als 
aanvulling en verdieping, niet als alternatief voor de mis op zaterdag en zondag. Maar in de 
praktijk kan het wel zo gaan werken, denken de vier deelnemers van de huiskerk bij Isabella 
Goossens. Het bisdom wil dat Baarn, twaalf kilometer verderop, het eucharistisch centrum 
wordt van de veertien locaties die nu samen de parochie Martha en Maria vormen.   
 
De geloofsgemeenschap in Maartensdijk is financieel gezond, maar wel vergrijsd. Er is nu geen 
sprake van sluiting, maar mocht het ooit zover komen, dan weten de vier nu al dat ze niet in 
Baarn ter kerke zullen gaan. ‘Dat is best een eindje en dan zouden we onze vertrouwde 
omgeving verliezen’, zegt Goossens. ‘Deze locatie is gezond en levendig. Maar als we nog verder 
vergrijzen, is dat misschien ons voorland. De plek zou dan wel verdwijnen, maar door de 
huiskerk blijft het geloof bewaard.’ Bron: Trouw, 7 december 2021. 

Marechaussee heeft handen vol aan mensensmokkel: ‘Onze grens vaak 
een van laatste etappes’ 
 
De marechaussee ziet de laatste weken dat vluchtelingen in alle soorten vervoermiddelen 
Nederland proberen binnen te komen. Wekelijks voert ze tientallen controles uit. Een dagje 
aan de Nederlands-Duitse grens. 
 

 

De marechaussee controleert op rijksweg A1, een route die populair is bij 
mensensmokkelaars. © Eric Brinkhorst 
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Het iets na één uur als de motorrijder van de Koninklijke Marechaussee de groene Flixbus 
van de snelweg bij Oldenzaal haalt. De bus uit Warschau, die via Rotterdam naar Lille rijdt, 
komt tot stilstand op een parkeerplaats achter de Esso. Het team van Mobiel Toezicht 
Veiligheid komt in actie. Een voor een stappen de passagiers via het trapje de bus uit. Ze laten 
hun paspoorten en verblijfsvergunningen zien. Een man met een vale broek en vies mondkapje 
blijkt uitgeprocedeerd. Een andere man, met een geruite plastic weekendshopper, blijkt al in 
Duitsland asiel te hebben aangevraagd, en mag gedurende die procedure niet reizen. Twee 
Franssprekende jongens hebben alleen een identiteitsbewijs op hun telefoon, en ze reizen 
zonder bagage. Vreemd verhaal, vindt de marechaussee. ‘Waarom hebben jullie geen 
documenten bij je?’ Bron: AD, 8 december 2021.   

Goedkoper om dicht te blijven: horeca sluit massaal de deuren in 
Eindhoven en Helmond  

Steeds meer kroegen en restaurants in Eindhoven en Helmond doen de deur op slot. Het is 
vaak goedkoper om dicht te blijven. Wel is het een probleem om het personeel te behouden.  

Ruud Bakker van Koninklijke Horeca Nederland noemt zaken als De Wildeman, Hotel Queen 
en Centraal die deze week dichtgaan. ‘De helft van de Dommelstraat en Stationsplein is al 
dicht. Fling, The Movies, Da Verdi, Gauchos, Sopranos en Plein 4. Rodeo en D'n Hertog zijn 
alleen nog maar op vrijdag en zaterdag open. De horeca is lamgeslagen.’ Bron: AD, 7 december 
2021. 

Ook dichte deuren op het Stratumseind. © DCI Media 

België vervroegt kerstvakantie van basis- en kleuterscholen om corona 
 
Kinderen op de basis- en kleuterscholen in België krijgen een week langer kerstvakantie 
vanwege de coronabesmettingen in het lager onderwijs en de uitval van personeel. Daarnaast 
moeten kinderen vanaf 6 jaar een mondkapje dragen, zowel op school als daarbuiten. Dit 
melden Belgische media.  
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Volgens premier Alexander De Croo zijn de maatregelen nodig, omdat het coronavirus op de 
scholen rondgaat. Kinderen kunnen zowel de leerkrachten, hun ouders, grootouders en 
vrienden besmetten, zegt hij. 
 
De kerstvakantie begint voor de basisschoolleerlingen daarom een week vroeger dan gepland, 
de week van 20 december zijn de kinderen al vrij. Ze hebben dus een kerstvakantie van drie 
weken. In Nederland is het vervroegen van de kerstvakantie ook besproken, maar het kabinet 
besloot deze maatregel niet door te voeren. 
 
In België werd ook bekendgemaakt dat grote binnenevenementen vanaf dit weekend verboden 
worden. Het gaat dan om evenementen met meer dan 3500 personen, schrijft De Standaard. 
Vanaf maandag komt er ook een verbod op indoorevents van meer dan 200 personen. 
 
Musea en bioscopen, met een maximaal aantal van 200 personen per zaal, kunnen 
openblijven, met een coronabewijs voor toegang. Ook sporten mag binnen nog, zonder publiek. 
Er komt geen beperking op het aantal bezoekers thuis. 
 
Voor de horeca verandert niets sinds het comité vorige week een verplichte sluiting om 23.00 
uur instelde en een beperking van zes personen per tafel. Het adviesorgaan van experts, zoals 
in Nederland het OMT, pleitte voor een vervroegde sluiting van de horeca, om 20.00 uur. Bron: 
RTL Nieuws, 3 december 2021. 
 
Zeker 30.000 aanmeldingen voor aangifte tegen De Jonge  
 
Het initiatief om aangifte te doen tegen demissionair coronaminister Hugo de Jonge heeft tot 
dusver zeker 30.000 aanmeldingen opgehaald. Volgens initiatiefnemer Mordechaï Kirspijn 
deed De Jonge vorige week in de Eerste Kamer bedreigende uitspraken richting 
ongevaccineerden. De Jonge zei ‘vrij goed, vrij precies per postcode, te weten waar die wonen’, 
toen hem werd gevraagd waar de groep zit die tegen vaccineren is. 
‘Doel van de actie is om juridisch te toetsen of een minister dergelijke taal mag spreken, die 
voor een grote groep mensen als bedreigend en beledigend wordt ervaren’, aldus Krispijn in 
een verklaring. Bron: 1Limburg, 8 december 2021. 

WHO: Vaccins ’beste wapen’ tegen Omicron-variant 
 
Coronavaccins zijn ‘het beste wapen’ tegen de nieuwe Omicron-variant. De eerste tekenen uit 
Zuid-Afrika wijzen erop dat ze „overeind blijven in termen van bescherming.’ Dat zegt de 
nummer twee van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Michael Ryan, in 
een interview met persbureau AFP. 
 
‘We hebben zeer effectieve vaccins die tot dusver effectief zijn gebleken in de strijd tegen de 
verschillende varianten, in termen van de zwaarte van de ziekte en ziekenhuisopnames’, aldus 
Ryan in een interview met persbureau AFP. Er is volgens de Directeur Noodsituaties van de 
WHO ‘geen reden om aan te nemen’ dat dat in het geval van de Omicron-variant anders zou 
zijn. Bron: 1Limburg, 8 december 2021. 

Poort van Limburg weer vaccinatielocatie in Weert 

Door de start van de boosterprikcampagne is ook de voormalige priklocatie in de Poort van 
Limburg in Weert heropend. De eerste boosters werden gezet bij personeel van zorginstellingen 
Proteion, Land van Horne en De Zorggroep. Bron: 1Limburg, 8 december 2021.  

Omikron blijft beurssentiment bepalen, ASR verliest plek in AEX 

De Europese beurzen lijken woensdag hoger aan de nieuwe handelsdag te beginnen. De 
Omikron-variant van het coronavirus blijft het sentiment op de beursvloeren mede bepalen. 
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In Amsterdam is de blik van beleggers onder andere gericht op ASR. De verzekeraar verliest 
later deze maand zijn plek in de AEX-index. Bron: 1Limburg, 8 december 2021. 

Ziekenhuizen en vakbonden onderhandelen over arbeidsvoorwaarden 
 
Ziekenhuizen en zorgbonden gaan woensdag een nieuwe onderhandelingsronde in om tot een 
nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel te komen. De huidige set arbeidsvoorwaarden is 
verlopen op 1 juli. Volgens vakbond FNV liggen de standpunten nog ‘ver uiteen’. De bond heeft 
al gezinspeeld op acties in de algemene ziekenhuizen als dat zo blijft.  
 
Het is de vijfde onderhandelingsronde. FNV begint het beu te raken. ‘Er wordt heel veel 
gevraagd van het personeel, maar daar staat niks tegenover. Dat zo wordt gesold met 
medewerkers valt niet uit te leggen’, zegt vakbondsbestuurder Elise Merlijn. Bron: 1Limburg, 
8 december 2021.  

Huishoudelijke hulp met klachten aan het werk bij Rina (80), die nu zelf 
corona heeft 

Thuiszorginstelling Surplus ontkent. Maar dochter Patty zegt het van de huishoudelijke hulp 
zelf te hebben gehoord. Ondanks dat de hulp positief was getest en klachten had, moest ze 
van haar  werkgever Surplus toch bij haar moeder gaan werken. Die heeft nu ook corona. 

‘Ik heb er geen woorden voor, onbegrijpelijk’, reageert Patty (achternaam bij de redactie 
bekend) uit Breda nog altijd witheet. ‘Hoe kan zo'n thuiszorginstelling dit nou doen? Willens 
en wetens besmet personeel dwingen te gaan werken en daarmee oude mensen in 
levensgevaar te brengen. Nee, hier is het laatste woord nog niet over gezegd.’ 

Het verhaal begint afgelopen vrijdag als Rina, de 80-jarige moeder van Patty, 
haar  huishoudelijke hulp van Surplus op bezoek krijgt om haar appartementje in een 
buitenwijk van Breda een poetsbeurt te geven. Sinds driekwart jaar heeft de Bredase, bij wie 
de jaren beginnen te tellen, wekelijks zo een beetje hulp in de huishouding. 

Ik vraag mij af of mijn moeder de enige is? Of zijn er op deze manier nog veel meer mensen 
onnodig besmet, aldus dochter Patty. 

Patty: ‘s Ochtends werd mijn moeder gebeld door iemand van Surplus dat haar vaste hulp 
wat snotterig en verkouden was. Maar dat kon verder geen kwaad werd er bij gezegd. Dus 
toen de hulp een uur later voor de deur stond, heeft mijn moeder haar gewoon binnengelaten.’ 

Maar als de twee aan de keukentafel aan de koffie zitten, barst de hulp in tranen uit en vertelt 
ze de bejaarde vrouw een heel ander verhaal. Ze blijkt ruim een week eerder positief getest te 
zijn op corona. Ze heeft nog altijd klachten waarvan Surplus op de hoogte is. Maar desondanks 
dwingt de thuiszorginsteling, zo zegt ze, haar aan het werk te gaan.  

De bejaarde vrouw die sinds corona uiterst voorzichtig te werk gaat om het virus maar niet 
op te lopen, weet niet wat ze hoort. Ze vraagt de hulp om weg te gaan en belt in paniek haar 
dochter. Die is witheet als ze het verhaal hoort en belt direct Surplus op. Ze wil de persoon 
spreken die de hulp gedwongen heeft naar haar moeder te gaan. 

Volgens de richtlijnen van het RIVM mag iemand na 7 dagen weer aan het werk, mits de 
persoon 24 uur klachtenvrij is. Dat was deze medewerker, aldus Edrianne Zoon, 
Woordvoerster Surplus. 

Maar antwoord krijgt ze niet. Na een tijdlang in de wacht te hebben gestaan krijgt ze van de 
telefoniste te horen dat er niemand bereikbaar is en dat ze maandag wordt teruggebeld. Patty 
laat het er niet bij zitten en belt vervolgens de hulp die hoorbaar met de kwestie in haar maag 
zit.  
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‘Zij vertelde mij dat ze een dag eerder telefonisch flinke ruzie had gehad met iemand van 
Surplus nadat ze had aangegeven niet capabel te zijn omdat ze nog coronagerelateerde 
klachten had. Maar daar hadden ze bij Surplus geen boodschap aan. Ze moest gewoon aan 
het werk.’ 

Na overleg met de GGD gaat Patty een dag later met haar moeder naar Oosterhout voor een 
PCR-test omdat in Breda geen plaats meer is. Omdat haar moeder geen rijbewijs heeft, brengt 
Patty haar. Zij voorin met mondkapje, haar moeder achterin. Een dag later krijgen ze de 
uitslag. Wat al werd gevreesd, wordt bewaarheid. Haar moeder test positief.  

 
© Getty Images  

‘Ik ben zo ontzettend boos. Mijn moeder heeft corona. Door toedoen van Surplus dat willen en 
wetens een positief geteste medewerker met klachten naar mijn moeder stuurt. Ik kan daar 
met mijn verstand niet bij. En vraag me tegelijkertijd ook af of mijn moeder de enige is? Of 
zijn er op deze manier nog veel meer mensen onnodig besmet?’ 

Gelukkig gaat het met Patty’s moeder naar omstandigheden goed. De klachten zijn tot nu toe 
beperkt. Maar de gevolgen van de besmetting zijn desondanks groot. Patty: ‘Ze zou deze week 
naar de cardioloog gaan. Die afspraak hebben we moeten verzetten, terwijl er best wel haast 
geboden is. En de boosterprik die ze deze week zou krijgen, hebben we ook moeten afzeggen.’ 

En daar blijft het niet bij. Want omdat Patty met haar moeder in contact is geweest moet ze 
zelf ook in quarantaine. Net als haar man waarmee ze een eigen bedrijf heeft. ‘Door corona 
hadden we het toch al zwaar en kan je dit er eigenlijk niet bij houden. Echt, heel, héél 
vervelend allemaal. Ik baal hier enorm van.’ 

Afgelopen maandag werd Patty teruggebeld door Surplus. Het verhaal dat ze van de 
leidinggevende van de huishoudelijke hulp te horen kreeg, maakt haar zo mogelijk nog bozer 
dan ze al was. ‘Die ontkende het glashard. Volgens haar was de huishoudelijke hulp vorige 
week dinsdag al positief getest en had ze nauwelijks klachten meer. Niks aan de hand dus. 
Dat mijn moeder na haar bezoek opeens ook besmet was, zou wel een andere oorzaak hebben. 
Wij moesten, kregen we te horen, maar eens goed nagaan wie in onze omgeving haar besmet 
zou kunnen hebben. Het was gewoon een ordinaire poging het eigen straatje schoon te vegen.’ 

Als het aan Patty ligt is over de kwestie het laatste woord nog niet gesproken. Ze heeft een 
officiële klacht ingediend bij de klachtencommissie van de thuiszorginstelling. ‘Binnen een 
week wil ik een verklaring voor wat er hier gebeurd is en wat Surplus hier verder mee gaat 
doen. Zoniet, dan onderneem ik verdere stappen. Welke? Dat horen ze dan wel.’ 

Surplus ontkent dat er fouten zijn gemaakt rond de huishoudelijke hulp aan de 80-jarige 
Bredase. ‘Wij volgen de richtlijnen van het RIVM als het gaat om corona heel strikt’, zegt 
woordvoerster Edrianne Zoon. ‘In dit geval hebben we dat ook gedaan. Deze medewerker was 
acht dagen eerder positief getest. Volgens de richtlijnen mag iemand na 7 dagen weer aan het 
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werk, mits de persoon 24 uur klachtenvrij is. Dat was deze medewerker. Dus wij herkennen 
ons niet in dit verhaal.’ 

De Surplus-woordvoerster zegt niet te kunnen ingaan op het verhaal dat de bewuste 
medewerkster zelf zou hebben aangegeven nog altijd klachten te hebben. ‘Daar weet ik niets 
van. Volgens onze informatie was de medewerkster klachtenvrij.’   

De huishoudelijke hulp in kwestie was niet bereikbaar voor commentaar.  Bron: ED, 8 
december 2021.  

Besmet personeel vaker ingezet door zorgorganisaties, volgens FNV een 
‘tikkende tijdbom’ 

Door gebrek aan personeel pushen zorgorganisaties  vaker hun positief geteste medewerkers, 
mits geen duidelijke klachten hebben, om snel weer aan de slag te gaan. Simpelweg omdat er 
anders onvoldoende personeel beschikbaar is voor de verzorging. 

Volgens FNV Zorg en Welzijn-bestuurder Bert de Haas is het hoe dan ook onwenselijk. Hij 
vreest dat het gaat leiden tot nog meer uitval onder zorgpersoneel. ‘Dit is een tikkende 
tijdbom’. Ook hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, werkzaam bij het Nijmeegse 
ziekenhuis CWZ, vindt het niet verstandig dat besmette zorgmedewerkers aan het bed staan. 
Hij staat achter het advies van het RIVM om medewerkers niet te laten werken als zij positief 
getest zijn. Bron: ED, 8 december 2021. 

Heb je corona?' Ik schud mijn hoofd en dompel me onder in een huisfeest 
met wildvreemden dankzij de app Amigos   

Een huisfeestje organiseren via Whatsapp of Facebook is passé. Met de app Amigos creëren 
jongeren de sfeer van een clubavond en de gezelligheid van feesten met mensen die je nog niet 
kent. Ik ging langs bij een toffe party, maar leer ook de donkere kant kennen van een app vol 
wildvreemde feestgangers. 

 

Huisfeestje  Foto: Tobias Tullius 

Het is feest in een studentenhuis op een straathoek in de Zeeheldenbuurt in Groningen. De 
pak ‘m beet 30 swapfietsen op de stoep en het constante, doffe gedreun van drum and 
bass verlinken het. Het dringende advies van de overheid in deze donkere coronawinterdagen 
is: nodig niet meer dan vier mensen thuis uit. Maar iedere student in Groningen weet dat je 
voor een enigszins belangwekkend bierpongtoernooi minstens een dozijn atleten nodig hebt. 
Bron: Dagblad van het Noorden, 7 december 2021.  
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Jelmer Van Leeningen is longverpleegkundige op (corona-)afdeling B2 van het Deventer 
Ziekenhuis. Tientallen keren per dag hijst hij zich in een bloedheet pak om zichzelf te 
beschermen en zijn patiënten te kunnen verzorgen. © Ronald Hissink   

Een dag op corona-afdeling B2 in het Deventer Ziekenhuis: ‘Geen idee 
waar dit naartoe gaat’ 

Jelmer Van Leeningen is longverpleegkundige in het Deventer Ziekenhuis. Sinds de uitbraak 
van het coronavirus wordt hij ingezet op corona-afdeling B2. De Stentor mocht een dag over 
zijn schouder meekijken. ‘Wat je vaak hoort bij niet-gevaccineerde patiënten, is dat ze spijt 
hebben. ‘Had ik hem nou toch maar genomen’, zeggen ze dan.’ 

06.45 uur: kleding verzamelen en overdragen. In de kelder van het ziekenhuis staan rekken 
vol ziekenhuiskleding. Gesorteerd op kleur en maat. Jelmer pakt een witte broek en een 
bijpassend jasje en hangt het outfit over zijn arm. In ferme tred loopt hij naar de kleedkamer. 
Op het bord tegenover de balie van longafdeling B2 staat wie zijn buddy is en welke 
kamernummers zij vandaag samen onder hun hoede hebben.   

Dan duiken ze een hok in met de nachtdienst voor de overdracht. Het is een heftige nacht 
geweest. ‘We hadden een reanimatie’, vertelt Jelmers collega. ‘Het was voor ons allemaal de 
eerste keer. De patiënt was 80 jaar en had iets anders, maar óók covid. We stonden allemaal 
stijf van de adrenaline.’ Bron: De Stentor, 4 december 2021. 

Hoe Israël ‘oorlogje speelde’ tegen corona  

Simulaties 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. 

 

Ook in het oefenscenario werd het internationale vliegveld in Tel Aviv afgesloten, net zoals nu 
gebeurt voor buitenlandse reizigers. Foto Ronen Zvulun/Reuters 

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 
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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.’ 

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. ‘an 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.’ 

Voorbereiding drie scenario’s  

Er komen berichten binnen over een onbekende en potentieel gevaarlijke virusvariant. 

Er is een gevaarlijk virus, dat al breed verspreid is. De ziekenhuizen kunnen aanvoer patiënten 
bijna niet aan. 

Er is een nieuw virus ontdekt, waartegen de bestaande vaccins niet werken. De nieuwe 
virusvariant maakt iedereen, ook kinderen, doodziek. Bron: NRC, 1 december 2021. 
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Een van de Maasveren. © Eveline Van Elk  
 
Pont bij Lith ligt hele week uit de vaart door corona bij personeel 
 
Het veer tussen Lith en Alphen ligt deze hele week uit de vaart door coronazieken en 
quarantaines onder het personeel. De stremming staat los van de cao-acties die momenteel 
worden gevoerd bij de Maasveren. Dinsdag werden daarom bij geen van de vijf ponten auto’s 
overgezet.  
 
De nieuwe directeur Lars Cleijne meldt dat hij los van de acties de werkroosters niet meer 
gevuld krijgt door corona. ‘Het is niet het meest ideale moment om aan deze nieuwe baan te 
beginnen. Maar het is nu even niet anders. Laten we hopen dat het snel ten goede keert.’  
 
Cleijne bemoeit zich vooralsnog niet met het  arbeidsconflict met de Stichting Maasveren. Dat 
vloeit voort uit een reorganisatie die door het interim-bestuur wordt doorgevoerd. De door het 
bestuur gewenste overgang van een eigen cao naar een algemene, stuit op veel weerstand 
onder de veermannen. Bron: BD, 30 november 2021. 
 
Vraag naar iPhone 13 lager dan verwacht door chiptekorten en corona 
 
Apple zou de bestellingen van nieuwe iPhone 13-modellen hebben verlaagd bij zijn 
toeleveranciers. De vraag naar het toestel zou tegenvallen, mede door financiële onzekerheid 
bij klanten.  
 
Apple zou zijn toeleveranciers opnieuw hebben verteld dat het minder iPhone 13-modellen 
nodig heeft dan verwacht, meldt Bloomberg. In oktober zou Apple de bestelling voor dit jaar 
al met 10 miljoen stuks hebben verlaagd, van 90 naar 80 miljoen. Toen zouden de 
chiptekorten de reden zijn geweest: sommige cruciale chips zijn niet beschikbaar, waardoor 
de aantallen niet gehaald kunnen worden.  
 
Die lastige verkrijgbaarheid van de iPhone 13 zou nu op zijn beurt zorgen voor een dalende 
vraag voor volgend jaar. De bestellingen voor dit jaar zouden naar verwachting verlopen, met 
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een verwachte verkoopstijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar, naar een omzet van 
117,9 miljard dollar dit kwartaal. De verlaagde 10 miljoen bestellingen zouden volgend jaar 
echter niet worden ingehaald. Een deel van de consumenten zou door de eerste lange 
wachttijden zijn afgeknapt op de iPhone 13.  
 
Door inflatie wordt levensonderhoud bovendien duurder. Consumenten zouden ook zijn 
geschrokken van de nieuwe Omikron-variant van corona, waardoor zij minder geneigd zouden 
zijn om grote aankopen te doen.   
 
Mogelijk zou een deel van de potentiële klanten de iPhone 13 daarom volledig overslaan, om 
alvast te wachten op de nieuwe iPhone van volgend jaar. Veel chipfabrikanten denken nog tot 
zeker halverwege 2022 of langer last te hebben van het chiptekort. In die verwachtingen wordt 
geen rekening gehouden met nieuwe grootschalige fabriekssluitingen door corona. Bron: RTL 
Nieuws, 2 december 2021.  
 
Apple wil iPhone binnen tien jaar met AR-bril vervangen, eerste model 
over een jaar 
 
Apple zou eind 2022 zijn eerste augmented reality-bril willen uitbrengen. Binnen tien jaar 
zouden dergelijke brillen de iPhone gaan vervangen. 
 
Dat schrijft de doorgaans goed ingelichte analist Ming-Chi Kuo, melden MacRumors en 
9to5Mac. De Apple-bril zal onafhankelijk van de iPhone werken, voorspelt Kuo. ‘Op die manier 
heeft het zijn eigen ecosysteem om de meest complete en flexibele gebruikerservaring te 
bieden’, schrijft de analist. 
 
Bij augmented reality zien gebruikers hun echte omgeving, die wordt aangevuld met virtuele 
elementen. Een geavanceerde bril zou een smartphone overbodig maken, door als het ware 
een virtuele telefoon in de hand van de gebruiker te projecteren. ‘Er zijn nu ruim een miljard 
actieve iPhone-gebruikers. Als Apple's doel is om de iPhone binnen tien jaar met AR te 
vervangen, betekent dat dat Apple in die periode minstens een miljard AR-apparaten gaat 
verkopen’, aldus Kuo. Videovergaderen kan dan met een bril op. 
 
De eerste bril, waar al lang geruchten over rondgaan, verschijnt volgens Kuo in het vierde 
kwartaal van 2022. De bril zal gebruikmaken van een eigen Apple-chip, die erg zou lijken op 
de M1-chip die in huidige MacBooks en iMacs zit. Die snelle chip zou nodig zijn vanwege de 
vele camera's op de bril.  
 
Er zouden zes tot acht camera's op de Apple-bril komen, die beelden rondom de gebruiker 
vastleggen, analyseren en voorzien van virtuele elementen. Die constante analyse van 
livebeelden kost veel rekenkracht. 
 
Apple zou de beelden op zijn eerste bril willen tonen via twee 4K-oledschermpjes van Sony. 
Ook dat kost veel rekenkracht, en moet zorgen voor scherpere beelden dan bij de meeste 
huidige VR-brillen. 
 
Onlangs wees Bloomberg ook al op een verschijning van een Apple-bril ergens in 2022. Dat 
eerste model zou vrij duur zijn: geruchten wijzen op een prijs van 3.000 dollar. Daarmee zou 
de bril vooral gericht zijn op appmakers, die dan apps kunnen maken zodat een latere, 
goedkopere bril genoeg toepassingen heeft voor het bredere publiek. Bron: RTL Nieuws, 26 
november 2021. 
 
Lichtkunstwerken Amsterdam toch ook 's avonds verlicht 
 
De lichtkunstwerken van het Amsterdam Light Festival blijven vanaf donderdag toch aan na 
17.00 uur. Op verzoek van burgemeester Femke Halsema blijven ze branden tot 22.00 uur, 
meldt de organisatie. 
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Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen werden kort voor de start van het festival op 2 
december de tijden aangepast waarop bezoekers de lichtkunstwerken kunnen bekijken en 
werd besloten de meeste lichtsculpturen om 17.00 te doven. 
 
De lichtobjecten blijven dan wel langer branden, maar de beperkte tijden voor het maken van 
een rondvaart of een wandeling blijven overeind, aldus de organisatie. Die mogelijkheid is er 
alleen tussen 07.00 en 09.00 en tussen 15.00 en 17.00 uur. Bron: De Telegraaf, 8 december  
2021. 
 

 
 
@ Janus Van den Eijnden  
 
Vlak voor de opening van de tiende editie van het Amsterdam Light Festival (ALF) gooide de 
organisatie het programma om. Vanwege de coronabeperkingen in de avond, besloot de 
organisatie om tussen 07.00 en 09.00 uur ’s ochtends en tussen 15.00 en 17.00 uur in de 
middag de lichtkunstwerken aan het publiek te tonen. Binnen die tijden konden bezoekers 
meedoen aan een georganiseerde wandeling of rondvaart. 
 
Vanaf donderdag kunnen wandelaars ook na werktijd de lichtkunstwerken aanschouwen. Tot 
22.00 uur blijven de kunstwerken verlicht. De organisatie wijst bezoekers op de eigen 
verantwoordelijkheid van het naleven van de coronaregels; denk aan afstand houden en 
groepen van maximaal vier personen. En wordt het te druk, dan gaan de lichten eerder uit. 
 
ALF brengt vijf kunstwerken ook overdag tot leven. Geïnteresseerden kunnen via augmented 
reality op Snapchat de werken bewonderen alsof het nacht is. 
 
Burgemeester Halsema heeft het ALF verzocht om de werken ook ’s avonds aan te houden om 
‘de stad wat extra licht te geven in deze donkere tijden’, meldt haar woordvoerder.  
 
Het Amsterdam Light Festival is een groot lichtkunstfestival en vindt plaats van 2 december 
tot en met 23 januari. Het thema is dit jaar Celebrate Light. ‘Publieksfavorieten en de meest 
bijzondere, inspirerende en populaire werken van de afgelopen negen edities keren terug in 
de stad,’ aldus de organisatie. Bron: Het Parool, 8 december 2021. 
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WHO adviseert tegen inzet plasmatherapie bij behandeling Covid-19 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft dinsdag geadviseerd tegen de inzet van 
plasmatherapie voor de behandeling van coronapatiënten met milde of matige symptomen. In 
het Britse medische tijdschrift British Medical Journal zegt de WHO dat „huidig bewijs 
aantoont dat de overlevingskans niet toeneemt en dat de noodzaak voor medische 
beademingsapparaten niet afneemt’ wanneer een patiënt plasmatherapie heeft ondergaan. 
Bovendien is de behandelmethode duur en tijdrovend. 
 
Om die reden zegt de organisatie de toediening van convalescent (genezend) plasma tegen 
Covid-19 „sterk af te bevelen’ bij mensen die niet ernstig ziek zijn doordat zij het coronavirus 
hebben opgelopen. Zelfs bij patiënten die wel ernstig ziek zijn zou plasmatherapie volgens de 
WHO alleen moeten worden ingezet als onderdeel van een klinische proef. 
 
Bij plasmatherapie wordt gebruik gemaakt van de antistoffen uit het bloed van donoren die 
de infectie al hebben doorgemaakt. Aan het begin van de coronapandemie werd de therapie 
als een veelbelovende methode gezien voor de behandeling van bepaalde patiënten. Onder 
anderen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump pleitte ervoor plasmatherapie 
versneld in te zetten. Deskundigen zeggen echter al langer dat er geen bewijs is voor de 
effectiviteit. Bron: De Telegraaf, 8 december 2021. 
 
De Omikron-variant is inmiddels vastgesteld in 57 landen 
 
De Omikron-variant is inmiddels vastgesteld in 57 landen. Dat meldt de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vooralsnog lijkt de nieuwe coronavariant niet ernstiger 
te verlopen dan de Deltavariant, hoewel conclusies nog niet getrokken kunnen worden.  
 
‘Zelfs als het verloop gelijk is aan dat van de deltavariant, is de verwachting dat het aantal 
ziekenhuisopnames zal toenemen als meer mensen besmet raken. Dat heeft met vertraging 
ook effect op het aantal sterfgevallen', aldus de organisatie in een verklaring. Bron: AD, 8 
december 2021. 
 
Ophef over grap over kerstfeestje in Downing Street 10 
 
In Groot-Brittannië is ophef ontstaan nadat beelden van vorig jaar zijn uitgelekt waarop 
de toenmalige woordvoerster van premier Boris Johnson grapt over een kerstfeestje in 
Downing Street 10, de ambtswoning van de premier. Johnson, die enkele dagen voordat het 
feestje zou hebben plaatsgevonden strenge regels had aangekondigd voor tijdens de 
kerstdagen, ontkent dat een feestje plaatsvond waarbij de regels niet gerespecteerd werden. 

 Een anonieme bron verklaarde volgens BBC vorige week nog dat 'tientallen' mensen 
aanwezig waren op een personeelsfeestje op 18 december. Er zou eten en drinken geweest 
zijn, er zouden spelletjes zijn gespeeld en het feestje zou tot na middernacht geduurd hebben. 
Johnson bevestigt dat er een bijeenkomst was, maar ontkent dat het om een feestje ging.  

Toch werd op het kabinet van de premier kort na de bijeenkomst al rekening gehouden met 
mogelijk moeilijke vragen erover, zo blijkt uit de gelekte beelden. Toenmalig woordvoerster 
Allegra Stratton krijgt tijdens een oefenpersconferentie op 22 december enkele vragen 
voorgeschoteld van collega’s, maar komt niet verder dan wat grappen en grollen. ‘Zou de 
premier een kerstfeestje goedkeuren’, vraagt een stafmedewerker. Stratton lacht, en vraagt 
zich af wat het antwoord is op die vraag. ‘Ik weet het niet’, klinkt het uit de zaal. ‘Het was geen 
feestje, het was kaas en wijn.’ Als Stratton de bijeenkomst met kaas en wijn een 'zakelijke 
meeting' noemt, barsten alle aanwezigen in lachen uit. ‘Dit wordt opgenomen’, zegt ze dan, 
waarna ze opnieuw serieus probeert een antwoord te formuleren. ‘Dit fictieve feestje was een 
zakelijke bijeenkomst’, herhaalt ze. Vervolgens begint ze opnieuw te lachen: ‘Er werd geen 
afstand gehouden.’ 
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Nabestaanden van Covid-19-slachtoffers eisen nu een verontschuldiging van de premier. 
Bron: AD, 8 december 2021.  

‘Het was geen feestje, het was een zakelijke bijeenkomst met kaas en 
wijn’  

Woordvoerster Boris Johnson grapt over kerstfeestje zonder coronamaatregelen in Downing 
Street 10. 

In Groot-Brittannië is ophef ontstaan nadat beelden van vorig jaar zijn uitgelekt waarop de 
toenmalige woordvoerster van premier Boris Johnson grapt over een kerstfeestje in Downing 
Street 10, de ambtswoning van de premier. Johnson, die enkele dagen voordat het feestje zou 
hebben plaatsgevonden strenge regels had aangekondigd voor tijdens de kerstdagen, ontkent 
dat een feestje plaatsvond waarbij de regels niet gerespecteerd werden. Nabestaanden van 
Covid-19-slachtoffers eisen echter verontschuldigingen.  

Geruchten over een kerstfeestje in de ambtswoning van Boris Johnson, in december vorig 
jaar, doken recent voor het eerst de kop op. Een anonieme bron verklaarde volgens BBC vorige 
week nog dat ‘tientallen’ mensen aanwezig waren op een personeelsfeestje op 18 december. 
Er zou eten en drinken geweest zijn, er zouden spelletjes zijn gespeeld en het feestje zou tot 
na middernacht geduurd hebben, verklaarde de bron.  

Op dat moment golden in Engeland strenge coronamaatregelen, en bijeenkomsten met meer 
dan twee personen waren enkel toegelaten wanneer dat noodzakelijk was voor het werk. 
Britten hadden bovendien net de boodschap gekregen dat ze de kerstdagen in beperkte kring 
zouden moeten doorbrengen. ‘Deze kerst is het van vitaal belang dat iedereen de grootst 
mogelijke verantwoordelijkheid toont’, zei premier Johnson daarover op een persconferentie 
twee dagen voor het feestje in zijn ambtswoning.  

Premier Johsnon zou zelf niet aanwezig geweest zijn op dat moment. Intussen heeft hij wel 
bevestigd dat er die dag een bijeenkomst was in Downing Street. Hij ontkent echter dat het 
om een feestje ging, en hamert erop dat de coronamaatregelen steeds werden gerespecteerd.  

Toch werd op het kabinet van de premier kort na de bijeenkomst al rekening gehouden met 
mogelijk moeilijke vragen erover, zo blijkt uit de gelekte beelden. Toenmalig woordvoerster 
Allegra Stratton krijgt tijdens een oefenpersconferentie op 22 december enkele vragen 
voorgeschoteld van collega’s, maar komt niet verder dan wat grappen en grollen. ‘Zou de 
premier een kerstfeestje goedkeuren’, vraagt een stafmedewerker. Stratton lacht, en vraagt 
zich af wat het antwoord is op die vraag. ‘Ik weet het niet,’ klinkt het uit de zaal. ‘Het was geen 
feestje, het was kaas en wijn.’ Als Stratton de bijeenkomst met kaas en wijn een ‘zakelijke 
meeting’ noemt, barsten alle aanwezigen in lachen uit. ‘Dit wordt opgenomen’, zegt ze dan, 
waarna ze opnieuw serieus probeert een antwoord te formuleren. ‘Dit fictieve feestje was een 
zakelijke bijeenkomst’, herhaalt ze. Vervolgens begint ze opnieuw te lachen: ‘Er werd geen 
afstand gehouden.’ 

Nabestaanden van Covid-19-slachtoffers eisen nu een verontschuldiging van de premier. ‘Mijn 
vader, die in goede gezondheid was, stierf in februari aan Covid-19’, vertelt Safiah Ngah. Ze 
herinnert zich hoe zij en haar familie er vorige kerstperiode alles aan deden om elkaar te 
beschermen voor het virus. ‘Helaas was het niet genoeg’, klinkt het. ‘Om dan te weten dat iets 
verderop, in de ambtswoning van de premier, een kerstfeest werd gehouden zonder respect 
voor de maatregelen die ze zelf hadden geïmplementeerd, daar word ik ziek van.’ Bron: HLN, 
8 december 2021. 

Nieuwe Duitse regering wil aan de slag met de toekomst, maar moet eerst 
vierde golf het hoofd bieden 

Olaf Scholz is woensdag beëdigd als nieuwe Duitse bondskanselier. Zijn kabinet zal allereerst 
volop inzetten op vaccineren. 
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Elf weken na de verkiezingen heeft Duitsland een nieuwe regering. De sociaal-democratische 
SPD, de Groenen en de liberale FDP tekenden dinsdag hun regeerakkoord. Woensdagochtend 
kiest het parlement Olaf Scholz als de nieuwe bondskanselier. Meteen daarna wordt het 
nieuwe kabinet aangesteld, waarmee een einde komt aan het zestienjarige tijdperk-Merkel. 

Met terugblikken, afscheidsinterviews en lezersbrieven in de Duitse media sloot het land de 
laatste weken dit tijdperk af. Het is nog altijd niet duidelijk wat de 67-jarige Angela Merkel nu 
gaat doen. Eerst rust nemen in haar buitenhuis in het Brandenburgse Uckermark, wandelen 
met haar man Joachim Sauer, bijslapen ‘en dan kijk ik wel weer verder’, zei ze in de zomer. 

Toen leek het er nog op dat de regeringsformatie lang zou duren. Met Merkel luiden we het 
nieuwe jaar in, dachten de Duitsers toen nog. Maar eerder dan verwacht geeft ze dus deze 
week het stokje al door aan Olaf Scholz. 

Het 177 pagina’s tellende regeerakkoord werd dinsdag door de coalitiepartijen ondertekend in 
het Berlijnse Futurium, een museum dat tentoonstellingen over het vormgeven van de 
toekomst onderdak biedt, met thema’s als technologie en het klimaat. 

Een symbolische keuze, want de drie samenwerkende partijen presenteren zich nadrukkelijk 
als een progressieve regering, die het land na zestien jaar onder de christen-democraten (CDU) 
klaar wil stomen voor de toekomst. ‘Durf vooruitgang te wagen’ is de titel van het 
regeerakkoord. 

Zo wil de nieuwe regering Duitsland op een klimaat-neutrale koers brengen. En omdat het 
land op het gebied van technologie hopeloos achterloopt, wil de coalitie inzetten op 
digitalisering. Ook belooft het regeerakkoord een aantal liberale wetsvoorstellen. 

Zo moet marihuana gelegaliseerd worden en een controversiële anti-abortuswet worden 
afgeschaft. ‘Nu is het tijd voor actie’, zei FDP-lijstrekker Christian Lindner bij het 
ondertekenen van het regeerakkoord. ‘We hebben geen illusies, we weten dat we voor grote 
uitdagingen staan.’ 

Want de ambitieuze toekomstplannen van de regering lijken heel ver weg te staan van de 
Duitsers, nu het land zich midden in de vierde coronagolf bevindt. Dagelijks worden meer dan 
55.000 nieuwe besmettingen geconstateerd, bijna drie keer zoveel als tijdens eerdere golven. 

Daarom zat de nieuwe regering dinsdag, nog voor het inkt op het regeerakkoord was gedroogd, 
al in een parlementsvergadering over nieuwe coronamaatregelen. Het temmen van de 
pandemie zal volgens aankomend bondskanselier Olaf Scholz de ‘volledige kracht en 
aandacht’ van de nieuwe regering vereisen. 

Vooralsnog sluit de kersverse regering een uitgaansverbod en het sluiten van bedrijven en 
scholen uit. Toch willen de regeringspartijen het wel mogelijk maken voor zwaar getroffen 
deelstaten om beperkingen op te leggen op het gebied van vrijetijdsbesteding. Het sluiten van 
de gastronomie en culturele instellingen wordt daarom nu op sommige plekken overwogen. 

Ook werkt de regering aan een vaccinatieplicht voor medewerkers van ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. ‘Het besmettingsproces waar we momenteel allen door worden getroffen komt 
van ongevaccineerden’, zei Scholz die ook een algehele vaccinatieplicht wil dinsdag. ‘Daarover 
is geen twijfel.’ 

Veel door de pandemie vermoeide Duitsers zijn opgelucht dat de regering van Scholz zo stellig 
inzet op vaccineren. Toch roept dat in sommige regio’s juist grote weerstand op. In de 
oostelijke deelstaten Thüringen en Saksen, waar de vaccinatiegraad veel lager is dan in de 
rest van het land, gingen maandagavond duizenden mensen de straat op. Daarbij werd het 
huis van de Saksische gezondheidsminister Petra Klöpping omcirkeld.  

‘We zien dat de protesten steeds meer geladen zijn met haat en geweld’, zei de Saksische 
binnenlandminister Roland Wöller. De binnenlandministers van verschillende deelstaten 
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verzochten deze week de nieuwe regering niet alleen te zoeken naar coronamaatregelen, maar 
ook naar een antwoord op de vraag hoe het land het beste om kan gaan met de protesten. 
Bron: Trouw, 8 december 2021. 

Patiëntenfederatie: houdt volgorde boosterprikcampagne aan op dezelfde 
als tijdens eerste vaccinatieronde 

De Patiëntenfederatie roept het kabinet op om voor de boosterprikcampagne dezelfde 
volgorde aan te houden als tijdens de eerste vaccinatieronde. Dat wil zeggen dat mensen onder 
de zestig met een medische indicatie voorrang moeten krijgen op gezonde leeftijdsgenoten. De 
federatie reageert daarmee op het nieuws dat de regels voor het coronabewijs in de EU 
mogelijk zullen veranderen. ‘Mensen die in april zijn geprikt, kunnen dan dus in februari niet 
meer naar het buitenland’, aldus een woordvoerder van de federatie. 

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde gisteren aan dat de coronareispas per 1 
februari mogelijk alleen nog geldig is als iemand op tijd zijn of haar boosterprik heeft 
gehad. Bron: AD, 8 december 2021.  

In totaal liggen er 2824 coronapatiënten in de ziekenhuizen 

In totaal liggen er nu 2824 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 2 minder dan 
dinsdag. 

Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2198 coronapatiënten behandeld, vier minder 
dan een dag eerder. Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten wel iets toe, met 2 
tot 626. 

Afgelopen etmaal werden er 311 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Op de ic's werden 46 patiënten met corona opgenomen. Bron: AD, 8 
december 2021. 

Kinderen tussen 5 en 11 jaar met verhoogd medisch risico kunnen vanaf 
20 december een coronavaccinatie krijgen 

Kinderen tussen 5 en 11 jaar met een verhoogd medisch risico kunnen waarschijnlijk vanaf 
20 december een coronavaccinatie van BioNTech/Pfizer krijgen. Demissionair minister Hugo 
de Jonge (Volksgezondheid) meldt dat vanmiddag aan de Tweede Kamer.  

Het gaat om kinderen met bepaalde ziektes zoals ernstige astma, chronische 
longaandoeningen of aangeboren hartafwijkingen. Zij kunnen een vaccinatie krijgen met 
een lagere dosering dan bij volwassenen wordt gebruikt. De Jonge neemt daarmee een eerder 
advies van de Gezondheidsraad over. Bron: AD, 8 december 2021. 

Pfizer: drie prikken bieden net zoveel bescherming tegen  Omikron-
variant als twee prikken tegen originele variant van corona 

Drie prikken bieden net zoveel bescherming tegen de Omikron-variant als twee prikken tegen 
de originele variant van corona, laten Pfizer en BioNTech weten. Mensen zouden na drie 
prikken 25 keer zo veel antistoffen in hun lichaam hebben als na twee inentingen. 

Die claim lijkt overeen te komen met onderzoek uit onder meer Zweden en Zuid-Afrika, die 
vaststellen dat de vaccins minder goed zijn opgewassen tegen de Omikron-versie. Een booster 
zou daarbij kunnen helpen. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar dergelijke 
onderzoeksresultaten, omdat overheden en financiële markten proberen in te schatten hoe 
groot de impact van Omikron is. Bron: AD, 8 december 2021.  
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Onderzoekers: vaccins minder goed opgewassen tegen Omicron 

Coronavaccins lijken minder goed opgewassen tegen de Omicron-variant van het virus dan 
tegen eerdere varianten. Dat komt naar voren uit kleinschalige internationale studies uit 
onder meer Zweden en Zuid-Afrika. De bescherming tegen de variant zou wel verbeterd 
kunnen worden door boosters in te zetten. 

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar dergelijke onderzoeksresultaten, omdat overheden en 
financiële markten proberen in te schatten hoe groot de impact van Omicron is. De eerste 
studies geven daar nog geen definitief antwoord op, maar schetsen in sommige gevallen wel 
een somber beeld. 

Viroloog Sandra Ciesek van het universitair medisch centrum in Frankfurt concludeerde dat 
de afweerreactie van mensen die drie doses BioNTech/Pfizer hadden gehad tot 37 keer 
zwakker was dan bij de Delta-variant van het coronavirus. Haar studie is nog niet 
gepubliceerd. Ciesek beklemtoonde dat nog onduidelijk is of Omicron leidt tot een ernstiger 
ziekteverloop. Bron: De Telegraaf, 8 december 2021.  

Reisbrancheorganisatie ANVR is blij met Europese coronareisregels 

Reisbrancheorganisatie ANVR is blij met de plannen die zijn gemaakt over de Europese 
coronareisregels. Om vrij te kunnen reizen in de Europese Unie moeten reizigers 
waarschijnlijk vanaf 1 februari binnen negen maanden na hun vaccinatie een verplichte 
boosterprik halen, zo zei zorgminister Hugo De Jonge na overleg met zijn EU-collega's 
gisteren. Hij verwacht binnenkort een formeel besluit van Brussel hierover. 

ANVR-directeur Frank Oostdam zegt dat daarmee weer zonder problemen door Europa kan 
worden gereisd met een QR-code. In verband met de nieuwe coronagolf hadden verschillende 
Europese landen de reisregels aangepast zoals een verplichte extra test. Ook dreigden 
sommige landen met een sluiting van de grenzen voor EU-reizigers die geen booster hebben 
gehad binnen zes maanden na hun vaccinatie. De ANVR heeft vaker gezegd voorstander te 
zijn van uniforme reisregels in de EU. Bron: AD, 8 december 2021. 

Reacties op uitstel 2G: ‘Kijken ze ooit verder dan hun neus lang is?’ 

‘Lekker blijven polderen, dan komt het helaas nooit goed’ en ‘De FIA is duidelijk pro-Brits’: dit 
zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die 
in de krant van woensdag 8 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen 
via brieven@ad. 

Column Özcan Akyol | Huisartsen en assistenten kunnen dit heel goed doen 

‘Vaccin tegen bureaucratie’ (Column 7-12). Eus slaat de spijker weer eens op de kop. We 
dreigen ten onder te gaan aan de bureaucratie in ons land. Er zijn te veel partijen, instanties 
en ambtenaren in Nederland die ooit recht van bestaan hebben verworven op destijds geldende 
redenen. Het probleem is dat deze partijen daarna, als het doel is bereikt is, zichzelf nooit 
opheffen omdat ze niets meer te doen hebben. GGD en huisartsen konden aan het begin van 
de pandemie niet communiceren en kunnen dat nog steeds niet, waardoor er een enorme bulk 
aan kennis en mankracht onbenut blijft. Niet alleen huisartsen, maar ook hun assistenten 
zijn prima in staat om de simpele handeling te verrichten. Maar nee, elke zichzelf 
respecterende partij gaat de hun ten dienste staande regeltjes zo interpreteren, dat het hún 
competentie is en dat zij dus dat klusje moeten verzorgen. Andere simpelere oplossingen 
worden daarmee gewoon genegeerd. Jan van Rooijen, Soesterberg. 

Column Özcan Akyol II | Wie haalt de bezem eens door deze toestand? 

Wat een geweldige column weer van Eus. Er zou een vaccin tegen bureaucratie moeten komen. 
Een heleboel mensen, artsen, studenten, militairen, willen meehelpen bij de boosterprik. Maar 
het wordt maar niet geregeld door allerlei voorschriften. Ons land geeft jaarlijks meer dan 90 
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miljard uit aan zorgkosten. Daarvan kunnen we nauwelijks 1200 ic-bedden overeind houden. 
Een heel groot deel van dat enorme bedrag gaat blijkbaar zitten in de ‘statuten en 
reglementen’, om een uitspraak van Anton Geesink aan te halen. En in de steeds maar 
uitpuilende overhead van bestuurders. Wie haalt de bezem er eens doorheen? Pieter Omtzigt? 
Kor van der Heiden, Puttershoek. 

Uitstel 2G | Voordelen van 2G zijn veel groter dan de nadelen 

‘En weer schuift de 2G-discussie door’ (AD 7-12). Het is onbegrijpelijk dat er geen 
Kamermeerderheid is voor 2G. Uitgaande van het OMT-advies kun je 2G selectief toepassen 
met als resultaat minder besmettingen, minder ziekenhuisopnames, meer bewegingsvrijheid 
voor iedereen en lucht voor veel sectoren. 2G zorgt net voor minder uitsluiting dan de huidige 
situatie. Alle winkels kunnen open voor iedereen zonder toegangsbewijs maar met aandacht 
voor 1,5 meter afstand. Sporten in de avonduren is voor iedereen weer mogelijk. 2G voor de 
horeca en evenementen betekent dat ook genezen ongevaccineerden toegang krijgen. Naar 
mijn idee wegen de voordelen, die niet alleen op gevaccineerden van toepassing zijn, met 
afstand op tegen de nadelen. Jan van Wegberg, Susteren. 

Uitstel 2G II | En de Kamer straks klagen dat kabinet weer te laat is? 

In veel landen is 2G al ingevoerd. Toch is een groot deel van de Tweede Kamer maar weer 
eens tegen. Kijken ze ooit verder dan hun neus lang is? En dan straks weer klagen dat het 
kabinet te laat maatregelen treft. Klaar zijn we met zo’n volksvertegenwoordiging. Overigens 
typisch Nederlands: ‘Wij weten het beter, al die andere (landen) begrijpen er niets van.’ 
Lekker blijven polderen, dan komt het helaas nooit goed. Helena Bree, Rotterdam. Bron: AD, 
8 december 2021.  

RIVM meldt voor de tweede dag op rij 18.000 coronabesmettingen 

Voor de tweede dag op rij zijn er ongeveer 18.000 coronabesmettingen aan het licht gekomen. 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen dinsdagochtend 
en woensdagochtend 18.144 positieve tests. 

Het RIVM heeft de indruk dat het aantal besmettingen momenteel daadwerkelijk voorzichtig 
daalt, en dat het geen vertekend beeld is. Minder mensen maken een afspraak om zich te 
laten testen, mensen houden zich beter aan gedragsregels, in het rioolwater worden minder 
virusdeeltjes gevonden en het reproductiegetal gaat omlaag, aldus het instituut. 

Het gemiddelde blijft ongeveer gelijk aan het niveau op dinsdag. In de afgelopen zeven dagen 
noteerde het RIVM bijna 148.000 positieve tests, gemiddeld ruim 21.000 per dag. Dat het 
gelijk blijft, komt doordat er vorige week woensdag ook ongeveer 18.000 nieuwe gevallen 
waren. Oorzaak was toen een storing. Daar is nu geen sprake van, aldus het RIVM. 

Het aantal sterfgevallen stijgt nog wel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 72 
mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen 
nu is gemeld, wil overigens niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bron: AD, 8 
december 2021. 

Oostenrijk beëindigt lockdown alleen voor gevaccineerden 

Voor Oostenrijkers die zijn gevaccineerd of genezen van het coronavirus komt in de nacht van 
zaterdag op zondag een eind aan de lockdown in hun land. Dat hebben landelijke en regionale 
leiders woensdag besloten. Ongevaccineerde inwoners van het Alpenland krijgen ook daarna 
nog te maken met de strenge beperkingen. 

Oostenrijk ging op 22 november in lockdown. Dat betekende dat inwoners een geldige reden 
nodig hadden om van huis te gaan. Ook na het versoepelen van de maatregelen blijven regels 
van kracht die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Zo moeten mensen in 
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binnenlocaties mondkapjes dragen en restaurants moeten om 23.00 uur sluiten. Nachthoreca 
blijft dicht. 

Deelstaten mogen echter ook afwijken van de landelijke norm als ze een strenger beleid willen 
voeren. Dat zijn ze in veel gevallen ook van plan. Zo wil Opper-Oostenrijk tot zeker 17 
december in lockdown blijven. Andere deelstaten houden hotels en cafés langer dicht. 

De nieuwe bondskanselier Karl Nehammer zegt dat de lockdown voor ongevaccineerden in 
eerste instantie wordt verlengd met tien dagen. Hij sluit niet uit dat de maatregelen daarna 
worden verlengd. Oostenrijk probeert van alles om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Die 
is door de voorganger van Nehammer vorige maand ‘beschamend laag’ genoemd. Bron: De 
Telegraaf, 8 december 2021. 

Kuipers: geef 60-plussers nu boosterprik, niet pas na 6 maanden 

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) wil dat zestigplussers 
allemaal direct een boosterprik krijgen, ongeacht wanneer ze hun laatste coronaprik hebben 
gehad. Dat zei hij woensdag in het radioprogramma Sven op 1. Momenteel kunnen mensen 
een oppepprik krijgen als het minstens zes maanden geleden is dat ze hun laatste vaccinatie 
kregen. 

De boostercampagne moet sneller, zegt Kuipers. Het geven van boosterprikken kan namelijk 
ook direct effect hebben op de druk in de ziekenhuizen. Hij wijst op oude mensen met een 
chronische ziekte, die daarmee een verhoogde kans hebben om in het ziekenhuis terecht te 
komen. Ook al zijn ze gevaccineerd. ‘Die hebben baat bij boosteren, ongeacht of dat nou zes 
maanden geleden is, of zeven of vijf.’ 

Alle kleine beetjes helpen om de druk op de ziekenhuiszorg te verlagen, aldus Kuipers. De 
helft van de mensen met corona die op de verpleegafdelingen liggen, is gevaccineerd. ‘Als je 
die helft al naar beneden kunt brengen, dan scheelt dat al enorm in de druk.’ Bron: De 
Telegraaf, 8 december 2021.  

Bekende discotheek in Puttershoek wordt vaccinatielocatie 

De voormalige discotheek Alcazar in het Zuid-Hollandse Puttershoek, vroeger een van de 
grootste uitgaansgelegenheden van het land, wordt een vaccinatielocatie. Mensen kunnen er 
vooral terecht voor een boosterprik met de vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna. Dansen 
met Janssen zit er dus niet in. 

De prikplek wordt volgende week woensdag geopend, melden de GGD Zuid-Holland Zuid en 
de gemeente Hoeksche Waard, waar Puttershoek onder valt. De discotheek is goed bereikbaar 
en heeft veel parkeerplekken, verklaren de instanties de keuze. 

Discotheek Alcazar werd in 1981 geopend. In de jaren tachtig en negentig kwamen jongeren 
uit de wijde omgeving naar de club om te feesten. In 2010 ging de uitgaansgelegenheid failliet. 
Een nieuwe eigenaar maakte er een evenementencentrum van, maar dat ging eerder dit jaar 
dicht. Een projectontwikkelaar wil het gebouw slopen en er woningen bouwen. Bron: De 
Telegraaf, 8 december 2021.  

Fransen mogen niet meer dansen in kroegen tot en met 6 januari 

Frankrijk verbiedt het dansen in kroegen en restaurants tot en met 6 januari. De maatregel 
is genomen om te voorkomen dat mensen die anders naar een discotheek zouden gaan nu 
gaan dansen in andere horecagelegenheden.  

Met de maatregelen wil Frankrijk de coronagolf breken. In het land lopen net als in heel West-
Europa de besmettingen in hoog tempo op. 
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In de nachthoreca vinden veel coronabesmettingen plaats, meldden onderzoekers eerder dit 
jaar. De ruimtes zijn vaak slecht geventileerd waardoor de virusdeeltjes in de lucht blijven 
hangen en mensen sneller besmet raken, stelden de onderzoekers in medisch vakblad The 
Lancet.  

De discotheken en nachtclubs waren het oneens met de sluiting, omdat er nog wel gedanst 
kon worden in andere horecazaken. Dat is nu aangepast. De nachthoreca was vanaf het begin 
van de coronapandemie zestien maanden gesloten in Frankrijk. In juli gingen de zaken weer 
open en mochten mensen met een coronatoegangsbewijs weer naar binnen. 

Frankrijk heeft recent meer coronamaatregelen ingevoerd. Zo kunnen mensen vijf maanden 
nadat ze volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus een booster halen en worden mondkapjes 
op meerdere plekken weer verplicht. Bron: De Telegraaf, 8 december 2021.  

Hoop gloort voor wintersporters 

Nu de Oostenrijkse lockdown deels tot een einde komt, gloort er voorzichtig wat hoop voor 
wintersportliefhebbers. Zeker nu er een pak sneeuw in de Alpen ligt en er veel meer sneeuw 
bijkomt. Toch zijn de maatregelen nog altijd stevig in de Alpenlanden en hangt veel af van de 
boosterprik. Bron: De Telegraaf, 8 december 2021. 

Kwetsbare mensen mogelijk dupe van EU-plan boosterprik'  

De Patiëntenfederatie roept het kabinet op om voor de boosterprikcampagne dezelfde volgorde 
aan te houden als tijdens de eerste vaccinatieronde. Dat wil zeggen dat mensen onder de 
zestig met een medische indicatie voorrang moeten krijgen op gezonde leeftijdsgenoten. De 
federatie reageert daarmee op het nieuws dat de regels voor het coronabewijs in de EU 
mogelijk zullen veranderen. ‘Mensen die in april zijn geprikt, kunnen dan dus in februari niet 
meer naar het buitenland’, aldus een woordvoerder van de federatie. 

Coronaminister Hugo De Jonge kondigde dinsdag aan dat de coronareispas per 1 februari 
mogelijk alleen nog geldig is als iemand op tijd zijn of haar boosterprik heeft gehad. Formeel 
moet er nog over besloten worden, maar de EU lijkt hierop aan te sturen. Op tijd wil zeggen: 
binnen negen maanden na de laatste vaccinatie. Een herstelbewijs of een negatieve coronatest 
zijn daarnaast ook nog steeds voldoende voor een coronareispas.  

Vanaf januari zijn mensen onder de zestig aan de beurt voor een oppepprik. Zij worden geprikt 
van oud naar jong. Tijdens de eerste vaccinatieronde tegen het coronavirus, begin van dit jaar, 
kregen mensen die normaal gezien worden opgeroepen voor de griepprik voorrang. Het gaat 
dan om bijvoorbeeld mensen met een longaandoening, of mensen die destijds bezig waren met 
een chemokuur. Zij hebben hun prik dus in sommige gevallen een paar maanden eerder 
gekregen dan gezonde leeftijdsgenoten. Het gaat volgens de Patiëntenfederatie om ongeveer 
één miljoen mensen. 

De federatie, die meerdere patiëntenverenigingen vertegenwoordigt, wees Tweede Kamerleden 
er afgelopen weekend al op dat bijvoorbeeld iemand van 25 met de spierziekte Duchenne vorig 
jaar april al volledig ingeënt kon zijn. Die persoon krijgt nu geen voorrang in de 
boosterprikcampagne, terwijl het in januari al negen maanden geleden is dat hij of zij de 
tweede prik kreeg.  

In principe vindt de Patiëntenfederatie het goed nieuws als het beleid voor de coronapas voor 
de hele EU gelijk wordt getrokken. Sommige landen dreigden de grens dicht te gooien voor 
EU-burgers die geen booster hebben gehad binnen zes maanden na hun vaccinatie. ‘Als we 
met z'n allen dezelfde regels hanteren, weet iedereen waar hij aan toe is’, aldus een 
woordvoerder van de federatie. ‘Maar nu moet Nederland aan de bak. Zorg dat je binnen 
Nederland voor iedereen de tijd tussen de laatste prik en de boosterprik kort houdt, 
bijvoorbeeld zeven maanden. Dan weet je zeker dat iedereen op tijd is geprikt.’ Bron: De 
Telegraaf, 8 december 2021. 
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Voor Oostenrijkers die zijn gevaccineerd of genezen van coronavirus 
komt een eind aan de lockdown  

Voor Oostenrijkers die zijn gevaccineerd of genezen van het coronavirus komt in de nacht 
van zaterdag op zondag een eind aan de lockdown in hun land. Dat hebben landelijke en 
regionale leiders woensdag besloten. Ongevaccineerde inwoners van het Alpenland krijgen 
ook daarna nog te maken met de strenge beperkingen. 

Oostenrijk ging op 22 november in lockdown. Dat betekende dat inwoners een geldige reden 
nodig hadden om van huis te gaan. Ook na het versoepelen van de maatregelen blijven regels 
van kracht die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Zo moeten mensen in 
binnenlocaties mondkapjes dragen en restaurants moeten om 23.00 uur sluiten. 
Nachthoreca blijft dicht. 

Deelstaten mogen echter ook afwijken van de landelijke norm als ze een strenger beleid willen 
voeren. Dat zijn ze in veel gevallen ook van plan. Zo wil Opper-Oostenrijk tot zeker 17 
december in lockdown blijven. Andere deelstaten houden hotels en cafés langer dicht. 

De nieuwe bondskanselier Karl Nehammer zegt dat de lockdown voor ongevaccineerden in 
eerste instantie wordt verlengd met tien dagen. Hij sluit niet uit dat de maatregelen daarna 
worden verlengd. Bron: AD, 8 december 2021.  

Aantal Omikron-besmettingen in de wereld is opgelopen 
naar 1458 mensen uit 55 landen 

Het aantal Omikron-besmettingen in de wereld is opgelopen naar 1458 mensen uit 55 
landen, maar het werkelijke aantal besmettingen kan aanzienlijk hoger liggen. Alle mensen 
hadden milde klachten of helemaal geen symptomen. Voor zover nu bekend is nog niemand 
aan de Omikron-variant overleden. 

Het Verenigd Koninkrijk voert de lijst aan met 437 gevallen, gevolgd door Zuid-Afrika met 
360. Volgens de Europese gezondheidsdienst is de Omikron-variant aangetroffen bij 337 
inwoners van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Denemarken is daar 
koploper met 83 bevestigde besmettingen, gevolgd door Portugal (37), Nederland (36), 
Frankrijk (32) en Noorwegen (29). Bron: AD, 8 december 2021. 

Vrouw die als eerste persoon wereldwijd een volledig getest coronavaccin 
kreeg roept anderen op zich te laten inenten  

De 91-jarige Britse vrouw die een jaar geleden als eerste persoon wereldwijd een volledig 
getest coronavaccin kreeg, roept anderen op zich te laten inenten. ‘Doe het gewoon’, 
aldus Margaret Keenan in een video ter gelegenheid van het jubileum. 

Zij omschrijft de toediening van het Pfizer/BioNTech-vaccin op 8 december 2020 als 'het beste 
wat ooit is gebeurd'. ‘Het was geweldig. Ik kan het nu niet geloven, wat er toen gebeurde. 
Ik ben zo blij dat ik de prik heb gekregen.’  

De grootmoeder, die volgende week haar 92ste verjaardag viert, heeft inmiddels ook 
haar boostershot gehad. In de video benadrukt Keenan dat het vaccin sterfgevallen kan 
voorkomen. ‘Het zal jouw leven en die van jouw vrienden en familie redden.’  

Ook richtte ze zich tot de mensen die er nog over nadenken of ze een coronavaccin willen. 
‘Denk er niet over na. Ga gewoon en laat het doen. Doe het gewoon. Het duurt niet lang om 
jezelf te laten vaccineren.’ Bron: AD, 8 december 2021.  
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© AP — Margaret Keenan krijgt als eerste persoon een volledig getest coronavaccin.   

 

Willem Peter (51) ziet droom in duigen vallen en zet biercafé te koop 

Willem Peter Van Rooijen (51) ziet zijn langgekoesterde wens in duigen vallen. Vanwege de 
coronacrisis is hij in de financiële problemen gekomen. Daarom staat zijn speciaal biercafé 
De Bierentuin in Alphen te koop. Hij hoopt nog op een investeerder. 

Van Rooijen is aan het overleven, zoals hij zelf zegt. ‘Ik vecht voor wat ik waard ben. Ik ben 
nog open, maar daarmee is alles gezegd. Dit is mijn vak.’ Desondanks staat zijn zaak te koop. 
Meerdere collega’s in het Groene Hart zullen zijn voorbeeld volgen, is de verwachting van 
horecamakelaars en Koninklijke Horeca Nederland.  

De 51-jarige Van Rooijen opende de deuren van zijn biercafé aan de Hooftstraat op 14 
september 2019. In het pand zat een feestcafé. ‘Ik heb het helemaal verbouwd. Dat is een 
aardige investering geweest.’ Hij hoopte maart 2020 los te gaan, maar toen brak corona uit. 
Dat betekende: een en al ellende. Hij kreeg tegenslag na tegenslag te slikken. ‘Ik ben drie keer 
opnieuw begonnen. Je blijft vechten. Opzeggen is geen optie.’  

De ondernemers willen weten wat hun mogelijkheden maar soms ook wat hun kansen zijn, 
aldus Bas van Dijk.  

Zijn hoop is nu onder meer gericht op iemand, die hem financieel uit de brand helpt. Maar de 
Alphenaar realiseert zich tegelijkertijd ook dat dat lastig wordt. ‘Niemand koopt nu nog een 
zaak.’  

Bas van Dijk van horecamakelaardij Klaassen werkt in de provincie Zuid-Holland en heeft al 
veel schrijnende verhalen gehoord van worstelende kroegbazen en restauranthouders.  

Sinds 1 oktober wordt hij steeds vaker gebeld door ondernemers, die een mogelijke verkoop 
van kroeg, cafetaria, restaurant of cateringsbedrijf overwegen, merkt hij. ’Ik heb steeds vaker 
intakes. Dat zijn vrijblijvende gesprekken. De ondernemers willen weten wat hun 
mogelijkheden maar soms ook wat hun kansen zijn.’ 
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Michelle Van der Panne zag zich door de coronamaatregelen twee maanden geleden 
genoodzaakt om definitief te stoppen met haar lunchcafé in Alphen. © Merel Klijzing 

Dat de misère heeft toegeslagen in de horeca, blijkt uit enquêtes onder leden van Koninklijke 
Horeca Nederland (KNH), laat een woordvoerder van de branchevereniging weten. ‘Op dit 
moment heeft slechts 45 procent van de horecaondernemingen een positief eigen vermogen. 
Bij zeker 32 procent is dit eigen vermogen negatief. Voor 43 procent is de huidige omzet en 
het bedrijfsresultaat te weinig om dat in te lopen.’ 

Op 1 oktober liep de oude coronasteun van het Rijk voor het bedrijfsleven af. Of de toename 
van het aantal intakes waarmee Van Dijk de laatste twee maanden te maken heeft gehad, 
hiermee verband houdt, weet hij niet. ‘Dat is lastig te zeggen.’ Ook zijn collega van Thim 
horecamakelaardij, onder andere actief in Woerden, vindt het nog te vroeg om nu al de relatie 
met het stopzetten van de Rijkssteun te leggen.  

De horeca blijft voor mensen een ongekende aantrekkingskracht hebben. Volgens Bas van 
Dijk. 

Volgens Van Dijk zijn er tijdens de corona weinig horecazaken in de verkoop gekomen. ‘De 
nieuwe aanvoer was heel weinig. De horeca blijft voor mensen een ongekende 
aantrekkingskracht hebben.’ Dat wijzen ook cijfers van het CBS uit juni uit. Hieruit blijkt dat 
het aantal horecazaken in ons gebied, met uitzondering van Gouda en Waddinxveen, in 2020 
nog is gestegen. 

Het is moeilijk in te schatten wat de kansen van mogelijke toekomstige uitbaters zullen zijn, 
vertelt Van Dijk. ‘Dat heeft allemaal te maken met de gemaakte omzet zowel voor als tijdens 
corona, de locatie en of er wel of geen aantrekkelijk terras bij het etablissement zit.’ 

Terug naar Alphen. Daar besloten Michelle en Wilfred Van der Panne twee maanden 
geleden er wel definitief een punt achter te zetten. In 2020 nam het stel enthousiast en vol 
met energie Healthy and Joy over. Elf maanden hierna moest hun lunchcafé Enjoy alweer 
dicht. 10 oktober sloten ze de deur van hun tent en ‘hebben ze hun oude leventje weer 
opgepakt’. Zover is hun stadsgenoot en oud-collega Van Rooijen nog niet. Bron: AD, 8 
december 2021.  



226 
 

 

Willem Pieter Van Rooijen, eigenaar van biercafé De Bierentuin, ziet zich door 
coronamaatregelen genoodzaakt zijn zaak te koop te zetten. © Merel Klijzing  

Onrust onder huisartsen na intimiderende flyers: ‘U zult terechtstaan 
voor oorlogsmisdaden’ 

Onder huisartsen in de regio Rotterdam is onrust ontstaan nadat op meerdere plekken flyers 
met intimiderende teksten zijn verspreid. Te lezen valt dat ze zullen terechtstaan ‘voor 
oorlogsmisdaden’ en dat ze ‘ter verantwoording worden geroepen’. De Rotterdamse 
huisartsenkring noemt de bedreigingen ‘laf, schandalig en onacceptabel’.  

Bij Huisartsenpraktijk Poortugaal Dorp kwam een soortgelijke bedreiging binnen, maar dan 
in de vorm van een poster die op een raam werd geplakt. ‘WAARSCHUWING’ staat er met 
schreeuwerige, rode letters op de poster die maandagochtend is aangetroffen. Verder staat er: 
‘Ik voerde alleen maar bevelen uit’ is GEEN juridische verdediging. U zult terechtstaan voor 
misdaden tegen de mensheid en ter verantwoording worden geroepen!’. De maker van de 
poster somt daarna vier redenen op waarom ‘het vaccin’ onbetrouwbaar is. ‘Het is uw plicht 
om uw patiënt te informeren.’ Bron: AD, 7 december 2021.  

Haagse met voedselbank in huis overstelpt met reacties: ‘Iedereen wil 
helpen!’ 

De Haagse Asma ben Nejma, die een voedselbank aan huis heeft, krijgt van alle kanten hulp 
aangeboden. Veel mensen willen iets doen voor haar cliënten, die om verschillende redenen 
niet in aanmerking komen voor hulp van de reguliere Voedselbank. ‘Dit is geweldig.’ 

De moeder uit de Schilderswijk stond onlangs in het AD met haar verhaal. Daarna probeerden 
veel Hagenaars, maar ook mensen uit andere gemeenten, haar te benaderen via sociale media. 
‘Ik heb heel veel berichten gehad van mensen die iets willen doen. De een wil helpen als 
vrijwilliger, terwijl anderen willen doneren.’ Bron: AD, 7 december 2021. 
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Asma ben Nejma met een van haar cliënten. © Frank Jansen 

 

Onbegrip bij artsen: niet meer gratis parkeren tijdens corona 

Artsen en intensivisten die betrokken zijn bij de covidbestrijding, komen niet meer in aanmerking 
voor een gratis parkeervergunning in de stad. Hun vergunning wordt niet verlengd.  

In een persbericht stelde wethouder Egbert De Vries (Verkeer & Vervoer) vorige week dat 
zorgmedewerkers die tijdens deze vierde coronagolf betrokken zijn bij de bestrijding van het 
coronavirus, zich geen zorgen hoeven te maken over parkeren in de stad. Zij komen net als 
tijdens de eerste, tweede en derde golf in aanmerking voor een noodparkeervergunning die 
gratis parkeren mogelijk maakt. ‘Ruim de helft van de Amsterdamse zorgprofessionals woont 
buiten de stad. Met de gratis parkeervergunning kan het zorgpersoneel zich tijdens deze 
pandemie makkelijker verplaatsen van huis naar werk,’ zei De Vries. 

Maar niet iedereen die voorheen een gratis parkeervergunning kreeg vanwege de pandemie, 
heeft daar ook nu weer recht op. Artsen en intensivisten hebben van de personeelsafdeling 
van hun ziekenhuis te horen gekregen dat hun noodparkeervergunning niet verlengd kan 
worden. Alleen verpleegkundigen, doktersassistenten, ambulancemedewerkers en 
verpleeghuismedewerkers komen deze keer nog in aanmerking. 

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het ‘om verschillende redenen nodig om de 
regeling nu meer gericht in te zetten’. Zo is de verkeersdruk in de stad terug op het oude 
niveau van voor de coronacrisis, zijn er vaccins en is het ov deze keer niet afgeschaald. De 
doelgroepen die nu in aanmerking komen voor een noodparkeervergunning zijn volgens de 
gemeente ‘geselecteerd in samenwerking met Sigra’ (de Amsterdamse koepelorganisatie voor 
zorg en welzijn).  

Een intensivist, die niet met zijn naam in de krant wil, zegt dat er onder intensivisten en 
andere artsen onbegrip heerst dat de criteria voor wie een gratis parkeervergunning krijgt, 
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gewijzigd zijn. Het gaat om het signaal dat de gemeente hiermee afgeeft, zegt hij, en hij roept 
de wethouder dan ook op om de oude regels te hanteren.  

Een woordvoerder van Sigra zegt blij te zijn ‘dat de noodmaatregel weer opnieuw ingevoerd is 
om daarmee de druk op de zorg enigszins te verlichten’. ‘In verband met de beperkte 
beschikbaarheid van vergunningen heeft Sigra de sectoren en functies genoemd die in elk 
geval voor een vergunning in aanmerking zouden moeten komen. Idealiter zouden wij alle 
zorgprofessionals een parkeervergunning gunnen. Maar wij snappen ook dat de gemeente 
hierin keuzes heeft moeten maken.’  

Een woordvoerder van Amsterdam UMC zegt dat het voor de ziekenhuizen zelf ook niet 
mogelijk is om meer parkeerplaatsen voor personeel vrij te maken. Vooral bij locatie VUmc op 
de Zuidas is een groot tekort. ‘Tijdens de eerste golf waren daar meer plekken beschikbaar, 
omdat meer mensen thuiswerkten. En ook was er veel minder bezoek in het ziekenhuis. Maar 
nu het drukker is, moeten wij ook zelf weer keuzes maken.’ Bij locatie AMC in Zuidoost zou 
het probleem minder spelen. Bron: Het Parool, 8 december 2021. 

 

Prinses Amalia krijgt ter ere van haar achttiende verjaardag een 24-karaats gouden postzegel. 
Bron: Editie.nl, 7 december 2021. 

 

Ic-personeel massaal besmet na kerstviering 
 
Bijna 70 verpleegkundigen en artsen van de intensive care-afdeling van een ziekenhuis in het 
Spaanse Malaga hebben positief getest op het coronavirus. De bron van de besmettingen is 
zeer waarschijnlijk een kerstfeest op 1 december, waar 173 personen bij aanwezig waren 

Ondanks de vele besmettingen kan de zorg in het University Regional Hospital in Malaga 
doorgaan, maar is de ic inmiddels wel onderbezet. Er wordt geschoven met personeel om de 
kwaliteit van de zorg te waarborgen. 



229 
 

Volgens de autoriteiten deden alle aanwezigen voorafgaand aan het feest een zelftest en 
hadden ze allemaal een boostervaccinatie gehad. Het is niet duidelijk of het zorgpersoneel 
besmet is met de Omicron-variant, waarvan door wetenschappers wordt aangenomen dat die 
besmettelijker is. 

Alle besmette personen hebben ’slechts’ milde symptomen. De geplande kerstfeesten zijn 
voorlopig afgeblazen. Bron: De Telegraaf, 7 december 2021. 

Oxfordprofessor: ‘Dit is niet de laatste pandemie. Volgende mogelijk 
dodelijker’ 
 
Het coronavirus zal niet het laatste virus zijn dat de wereld teistert. De volgende pandemie is 
mogelijk nog dodelijker. Dat zegt de ontwikkelaar van het AstraZeneca-vaccin tijdens een 
lezing. 
 
Terwijl de wereld in angst en beven afwacht wat de omikron-variant ons brengen gaat, 
waarschuwt professor Dame Sarah Gilbert dat ‘deze pandemie duidelijk nog niet klaar is met 
ons’ en dat ‘de volgende nog erger kan zijn’. 
 
‘Dit zal niet de laatste keer zijn dat een virus ons leven en onze samenleving bedreigt,’ zegt ze 
tijdens de 44ste Richard Dimbleby-lezing, die maandag op de BBC werd uitgezonden. ‘De 
waarheid is dat de volgende nog erger kan zijn. Het virus kan besmettelijker of dodelijker zijn, 
of beide.’ 

Gilbert is vaccinologieprofessor aan de universiteit van Oxford en ontwikkelde met haar team 
het AstraZeneca-vaccin. Ze benadrukt dat de opgedane kennis niet verloren mag gaan. ‘Net 
als we in het leger, de veiligheidsdiensten en diplomatie investeren om oorlogen te voorkomen, 
zo moeten we investeren in mensen, onderzoek en productiecapaciteit om ons te kunnen 
verdedigen tegen pandemieën.’ 

Gilbert zei nog over de nieuwe variant dat al bekend is dat hij mutaties bevat die de 
overdraagbaarheid van het virus vergroten en dat de antilichamen die door het vaccin worden 
opgewekt mogelijk minder effectief zijn, maar ze benadrukt ook dat een verminderde 
bescherming tegen infectie zeker niet betekent dat er ook minder bescherming is tegen 
ernstige ziekte en dood. ‘Maar tot we meer weten, moeten we voorzichtig zijn en stappen 
nemen om de verspreiding van de nieuwe variant tegen te houden.’ Bron: Wel.nl, 6 december 
2021.  

De zin en onzin van de zelftest: is die nou betrouwbaar of niet? 

Bij school, op je werk of gewoon in de supermarkt: overal kun je zelftesten krijgen. Handig, 
want je mag ze nu ook gebruiken bij klachten. Waarom zou je je dan eigenlijk nog laten testen 
bij de GGD? De zin en onzin van de zelftest. 

Vanaf vandaag ontvangen alle basisscholen een eerste voorraad zelftesten voor hun leerlingen 
in groep 6, 7 en 8. Voor leerlingen geldt dat ze thuis twee keer per week een zelftest doen. Ook 
veel werkgevers verstrekken zelftesten voor hun personeel. 

Maar, wanneer moet je die zelftest nou doen: als je klachten hebt, of juist als je geen klachten 
hebt? In het voorjaar stond dit in de folder van de Rijksoverheid: 'Zelftesten zijn bedoeld als 
extra zekerheid, voor mensen die geen klachten hebben'. Inmiddels is dit beleid aangepast. 
Een tikkeltje verwarrend. Laten we de feiten er even bij pakken. 

We bellen met epidemioloog Carl Moons van het UMC Utrecht. Samen met drie regionale 
GGD's, twee laboratoria en het RIVM heeft hij de betrouwbaarheid onderzocht van een 
antigeen speekselzelftest en een antigeen neuszelftest. ‘Ons grootschalige onderzoek laat zien 
dat als je klachten hebt, de neuszelftest heel gevoelig en betrouwbaar is, in vergelijking 
met een PCR-test bij de GGD.’ 
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De neuszelftest haalt bij mensen met verkoudheidsklachten en veel virus in de neus ongeveer 
9 van de 10 coronagevallen eruit. 

Welke coronatesten zij er? 

1. PCR-test: PCR staat voor Polymerase Chain Reaction: met een wattenstaafje (swab) 
wordt wat slijm uit neus en keel gehaald. Dit wordt vervolgens naar een laboratorium 
gestuurd en daar onderzocht. De PCR-test is bijzonder betrouwbaar en toont ook 
kleine hoeveelheden genetisch materiaal van het coronavirus aan. Daarom wordt 
deze coronatest wereldwijd gezien als de gouden standaard. De verwerking en 
analyse van de PCR-test kost echter tijd. 

2. LAMP-test: Een test met LAMP (loop-mediated isothermal amplification) is net als de 
PCR-test een vorm van testen waarbij  stukjes genetisch materiaal worden 
gekopieerd of vermenigvuldigd. Deze test sneller dan de PCR-test. 

3. Antigeen-sneltest reageert op bepaalde eiwitten (antigenen) van het coronavirus. 
Een aantal van deze testen zijn gevalideerd door het RIVM voor mensen met 
klachten. De GGD gebruikt naast PCR ook deze antigeentesten, behalve bij 
kwetsbare personen. 

4. Antigeen-sneltest voor thuisgebruik: Antigeentesten zijn ook beschikbaar als 
zelftest. Een zelftest dient zo snel mogelijk na aanvang klachten gedaan te 
worden. Indien klachten aanhouden tweede zelftest op dag 2. Zelftesten worden niet 
geadviseerd om te gebruiken bij een kwetsbare doelgroep. 

5. Testen op antistoffen in het bloed (serologische testen): Wil je weten of je corona 
hebt gehad? Dan kun je naar een commerciële teststraat voor een serologische test. 
Dat is een test naar antistoffen in het bloed. Deze test niet geschikt om te ontdekken 
of je corona hebt of besmettelijk bent. 

Je kunt jezelf natuurlijk ook testen zónder dat je enige verkoudheidsklachten hebt, als een 
soort van zelfscreening. Maar dan is de neuszelftest veel minder betrouwbaar, blijkt uit het 
onderzoek van UMC Utrecht: dan wordt 40 procent van de mensen zonder klachten (maar 
met veel virus in de neus) door de zelftest opgespoord. 

En toch is het verstandig om de sneltest ook zónder klachten te gebruiken. De zelftesten bij 
mensen zonder klachten zijn weliswaar minder gevoelig, ze zijn niet waardeloos. ‘Met de 
antigeen neuszelftest wordt in deze groep nog steeds vier van de tien coronagevallen met veel 
virus in de neus opgespoord’, benadrukt Carl Moons van het UMC Utrecht. 

Met herhaald testen, bijvoorbeeld twee keer testen per week, vind je mogelijk nóg meer 
coronagevallen met deze neuszelftest, en kun je nog beter uitsluiten. ‘Alleen hebben wij dit 
herhaald zelftesten nu niet onderzocht.’ 

Uit het gedragsonderzoek van RIVM blijkt ook dat meer mensen zich laten testen als 
ze antigeen neuszelftesten in huis hebben én dit ook eerder doen dan bij een PCR-test. 
Bijkomend voordeel is dat mensen die zich (bijna) nooit bij de GGD laten testen, nu in ieder 
geval nog een zelftest doen. 

Toch blijft een zelftest doen als je klachten hebt het meest betrouwbaar, doe dat wel zo snel 
mogelijk nadat je klachten hebt ontwikkeld. In onderstaand plaatje uit Nature is te zien 
waarom. Het rode lijntje vertegenwoordigt de antigeentest, de grijze de PCR-test. De blauwe 
testen zijn testen op antistoffen. Hoe hoger de lijntjes komen, hoe groter de kans op detectie. 

Wanneer laat je je nog testen bij de GGD?  Bij de GGD kunnen ze een PCR-test doen, die 
wordt gezien als het meest betrouwbaar. Als je een positieve zelftest hebt, dien je die bij de 
GGD te controleren: het kan voorkomen dat je helemaal geen corona hebt – en dat komt vaker 
voor dan je denkt.   
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Ook als je zeker wil weten of je corona hebt, en je langere tijd in de buurt van iemand met 
corona bent geweest, is het de bedoeling om een PCR-test bij de GGD te laten doen, zoals dat 
ook in de basisregels staat. 

‘En het huidige beleid is ook dat mensen werkzaam in de zorg, mensen met ernstige ziekten 
en uit andere kwetsbare groepen, zich door de GGD laten testen’, zegt epidemioloog Carl 
Moons. ’Bij hen wil je een coronabesmetting niet missen.’ 

De wetenschapper heeft nog een argument om bij de GGD langs te gaan. ‘Het is heel fijn als 
mensen een positieve sneltest laten bevestigen. Zo houden we zicht op de epidemie, dan weet 
je hoeveel mensen besmet zijn. En vanwege het bron- en contactonderzoek dat eventueel kan 
worden gestart.’ 

Zelftesten die geschikt zijn om te gebruiken, herken je aan een CE-logo op de verpakking.  

Zelftesten met een CE-logo met daarachter een getal van 4 cijfers zijn goedgekeurd door een 
keuringsinstantie. Zonder cijfer? Deze zelftesten zijn te koop dankzij een tijdelijke ontheffing. 
Overigens zijn er ook zelftesten die geen cijfer hebben maar al wel zijn goedgekeurd, dat zijn 

deze: 

 Roche SD Biosensor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Nasal Test 
 BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS rapid test 
 Acon Biotech Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 
 MP Biomedicals Rapid SARS-CoV-2 Antigen Sante-Group 
 Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. SARSCoV-2 Antigen Rapid Test Kit 

(Colloidal Gold Immunochromatography) Orange Swallow 

De volgende leveranciers hebben een ontheffing gekregen om een antigeen-sneltest als 
corona-zelftest op de Nederlandse markt te mogen brengen: 

 Green Spring SARS-CoV-2 Antigen Rapid test kit (Colloidal Gold) van Belscan 
Continental BV  

 Deepblue COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) 
 Becton Dickinson BV BD Kit Rapid detection of SARS-CoV-2 van BD Life Sciences 
 AEnerG BV Lyher COVID-19 antigen test kit (nasal) 
 BD Veritor™ System for Rapid Detection of SARS-CoV-2 

Bron: RTL Nieuws, 6 december 2021. 

 

Zorgen kabinet over Schiphol, aantal vluchten mogelijk omlaag 

Ingrijpende maatregelen zijn mogelijk nodig om de toekomst van Schiphol veilig te stellen. Dat 
adviseren juridische adviseurs, omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels en regels op 
het gebied van geluid en overlast, zeggen bronnen tegen de NOS.  

De luchthaven heeft ook geen natuurvergunning. Het kabinet maakt zich grote zorgen, zeggen 
bronnen tegen de nieuwssite. Het is juridisch gezien heel ingewikkeld om aan een 
natuurvergunning te komen, maar er wordt wel aan gewerkt. De kans bestaat dat het aantal 
vluchten per jaar moet verminderen. 

Zonder verregaande maatregelen zou volgens juristen een vergunning afgegeven kunnen 
worden voor niet meer dan 400.000 vluchten per jaar, een afname van 20 procent. Bron: Het 
Parool, 8 december 2021.  
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Gesloten kroegen en supermarkten zijn goudmijn voor de bierkoerier in 
Zwolle: ‘Einde drank is einde feestje’ 

Met de kofferbak vol bier en andere dranken trekken ‘bierkoeriers’ Mees Prins (21) en Roy Van 
der Stouwe (21) er bij nacht en ontij op uit om dorstigen in Zwolle van drank te voorzien. Nu 
de supermarkten hun deuren al vroeg op de avond moeten sluiten, lopen de bestellingen bij 
hun bedrijf Bierkoerier Zwolle op. ‘Mensen betalen wel als de nood hoog is.’ 

Mees en Roy verwachten een stormloop op deze zaterdagavond. Hun zwarte Volkswagen Golf 
staat klaar om volgeladen te worden, maar de telefoon blijft aanvankelijk angstvallig stil. ’Zou 
iedereen nu Sinterklaas vieren met familie of zo’, vraagt Mees zich af. ‘Misschien hadden we 
toch die andere foto moeten posten op Instagram’, denkt Roy. Bron: De Stentor, 5 december 
2021. 

 

@ De Stentor 

 

Gemeenten in Gelderland kleuren weer donkerrood op coronakaart maar 
op deze plekken gaat het opvallend goed 

Na een dag met relatief weinig besmettingen in Oost-Nederland, kleuren vandaag vooral 
gemeenten in Gelderland nog rood op de kaart met aantal positieve testen. In Ermelo zijn de 
zorgen relatief het grootst. In Overijssel gaat het een stuk beter en zijn al dagenlang weinig 
besmettingen in Staphorst, Zwartewaterland en Dalfsen. 

In de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland kwamen er afgelopen dag 1939 positieve 
testuitslagen bij. Dat is een stuk meer dan gisteren (toen er 1409 besmettingen waren), maar 
dit aantal ligt nog een stuk lager dan het gemiddelde aantallen van vorige week. Toen kwamen 
er steevast meer dan 2000 positieve testuitslagen per dag bij. 

De coronazorgen zijn vooral in de regio Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland het grootst. 
In beide regio’s testen van gistermorgen tot vanmorgen per 100.000 inwoners gemiddeld 118 
mensen positief. Dit aantal neemt in beide regio’s de afgelopen week gemiddeld iets af. 

In Gelderland kwamen er gisteren 531 nieuwe positieve testen bij. Vandaag waren dat er een 
stuk meer: 981. Op de coronakaart kleuren elf gemeenten in Gelderland nog rood, maar ligt 
het gemiddelde aantal besmettingen vaak iets lager dan vorige week. Uitzondering is de 
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gemeente Ermelo. Daar piekt het aantal besmettingen juist met 203,6 besmettingen per 
100.000 inwoners. 

In Flevoland kwamen er in 24 uur tijd 508 positieve testuitslagen bij en zijn opnieuw de 
meeste besmettingen in de gemeente Noordoostpolder. In de afgelopen 24 uur waren er 159,7 
positieve testen per 100.000 inwoners. Ook in Lelystad waren er nog relatief veel positieve 
testuitslagen, maar op Urk en in Dronten en Zeewolde ligt het aantal juist lager dan het 
gemiddelde van de afgelopen tijd. 

De veiligheidsregio IJsselland is het beste jongetje van de coronaklas van Oost-Nederland 
geworden. In IJsselland is er duidelijk sprake van een daling het aantal coronabesmettingen 
afgelopen week. Per 100.000 inwoners zijn er in één dag tijd nog gemiddeld 84,1 mensen 
positief getest op corona. Dit komt neer op 450 positieve testuitslagen de afgelopen 24 uur. 

Kampen, Meppel, Dalfsen en Raalte kleuren nog donkerrood op de coronakaart. In 
Zwartewaterland, Staphorst en Ommen zijn juist amper meer positieve testuitslagen bekend 
bij de GGD. Deze plekken doen het al enkele dagen relatief goed in vergelijking met andere 
gemeenten. 

Voor de tweede dag op rij zijn er ongeveer 18.000 coronabesmettingen aan het licht gekomen. 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen dinsdagochtend 
en woensdagochtend 18.144 positieve tests. 

Het RIVM heeft de indruk dat het aantal besmettingen momenteel daadwerkelijk voorzichtig 
daalt, en dat het geen vertekend beeld is. Minder mensen maken een afspraak om zich te 
laten testen, mensen houden zich beter aan gedragsregels, in het rioolwater worden minder 
virusdeeltjes gevonden en het reproductiegetal gaat omlaag, aldus het instituut. 

Het gemiddelde blijft ongeveer gelijk aan het niveau op dinsdag. In de afgelopen zeven dagen 
noteerde het RIVM bijna 148.000 positieve tests, gemiddeld ruim 21.000 per dag. Dat het 
gelijk blijft, komt doordat er vorige week woensdag ook ongeveer 18.000 nieuwe gevallen 
waren. Oorzaak was toen een storing. Daar is nu geen sprake van, aldus het RIVM. 

Het aantal sterfgevallen stijgt nog wel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 72 
mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen 
nu is gemeld, wil overigens niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. 

In de regio IJsselland zijn er afgelopen 24 uur acht meldingen gekomen van overleden 
personen door COVID-19. In Noord- en Oost-Gelderland kwamen er twee meldingen van 
overlijdens bij en in heel Flevoland één. 

In totaal liggen er nu 2824 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 2 minder dan 
dinsdag. 

Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2198 coronapatiënten behandeld, vier minder 
dan een dag eerder. Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten wel iets toe, met 2 
tot 626. 

Afgelopen etmaal werden er 311 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 46 patiënten met corona opgenomen. Bron: De Stentor, 
8 december 2021.  

Bram (22) bouwde een metershoge kerstboom: ‘Ik was eigenlijk gewoon 
te lui om de kratjes in te leveren’  

Wandelaars in het buitengebied van Winterswijk was het al opgevallen: een metershoge 
bierkerstboom schittert in het Achterhoekse coulissenlandschap. ’Ik was eigenlijk gewoon te 
lui om de kratjes in te leveren’, lacht kerstboombouwer Bram Weerkamp (22). 
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Zaterdag besloot hij dat hij er ook wel iets anders mee kon. Hij en tweelingzus Britt besloten 
een 3.80 meter hoge kerstboom te bouwen van zo'n 170 bierkratten (zo'n 4000 flesjes).  

Die heeft Bram overigens niet in zijn eentje leeg gedronken, al lust hij best een biertje. Het 
was een middag flink slepen en nog even wat extra uurtjes om de kerstverlichting aan te 
brengen, maar de boom staat. 

De Achterhoeker begon kratjes te sparen in het begin van de coronatijd, nu zo'n twintig 
maanden geleden. Dat liep een beetje uit de hand. ’Ik zeg al jaren: breng die kratjes terug’, 
bromt vader Ad Weerkamp. 

‘Maar ik vind het toch wel leuk. Al ben ik bang dat de flesjes vollopen met regenwater en kapot 
vriezen. Maar dat zal wel loslopen.’ 

 
Bram Weerkamp (22) bij de 3.80 meter hoge kerstboom die hij bouwde van bierkratjes. © Jan 
Ruland van den Brink 

Henk Rauwerdink wandelt door het buitengebied van Henxel en passeert regelmatig het 
aangelegen ‘Terras zonder naam’, waar hij dan een kopje koffie drinkt. 

Hij is een vaste gast en aangenaam verrast door de kerstboom. ‘Dat heb je mooi gedaan’, zegt 
hij tegen Bram. ‘Toch mooi een beetje reclame voor het terras’, zegt moeder Leoni Haeke. 

Ondanks dat menigeen geniet van de bierkrattenkerstboom is vader Ad resoluut. Na de kerst 
moeten de bierkratten worden weggebracht. Maar hoe? Dat zijn een hoop ritjes met de auto. 
 
Misschien op de platte kar, of kan Grolsch ze komen ophalen. Wat Bram met de bijna 700 
euro statiegeld gaat doen? ‘Meer bier kopen.’ Bron: De Stentor, 6 december 2021. 
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Bram Weerkamp (22) bij de kerstboom, in gesprek met voorbijganger Henk Rauwerdink (r.). © 
Jan Ruland van den Brink 

 

De lockdown in Slowakije loopt morgen af voor gevaccineerden 

De lockdown in Slowakije loopt morgen af. Althans, voor gevaccineerden en mensen 
die genezen zijn van Covid-19. Wie niet geprikt is, heeft in elk geval tot 9 januari nog te maken 
met strenge maatregelen. Ongevaccineerden mogen alleen naar hun werk of naar essentiële 
winkels.  

Gezondheidsminister Vladimir Lengvarsky maakte vandaag bekend dat niet-essentiële 
winkels morgen hun deuren weer kunnen openen. Dat geldt ook voor kappers en 
sportscholen. Vanaf 25 december mogen zij ook weer in hotels overnachten en in het nieuwe 
jaar weer naar restaurants gaan. 

Er worden in Slowakije nog altijd duizenden besmettingen per dag vastgesteld. In de 
ziekenhuizen liggen iets meer dan 3500 coronapatiënten, van wie 85 procent niet volledig is 
ingeënt. Van de 5,5 miljoen inwoners is slechts 46,5 procent ingeënt. Een van de laagste 
vaccinatiegraden in Europa, waar het gemiddelde op 66,8 procent ligt. Bron: AD, 8 december 
2021. 

Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in Italië is het afgelopen 
etmaal opgelopen naar 17.959 

Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in Italië is het afgelopen etmaal opgelopen naar 
17.959. Gisteren telde het land nog 15.756 nieuwe infecties. Er worden vandaag 86 aan 
Covid-19 gerelateerde sterfgevallen gemeld, waarmee het totale aantal overlijdens sinds het 
begin van de pandemie op 134.472 komt. Er raakten tot nu toe 5.15 miljoen Italianen 
besmet met het coronavirus. In de ziekenhuizen liggen 6099 mensen met coronaklachten, 
waarvan 791 op de intensive care-afdelingen. Bron: AD, 8 december 2021. 
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Ook in het winkelcentrum wordt voorlichting gegeven. © GGD Regio Utrecht  
 
Hoe de vaccinatie-aanpak van deze dokter blijkt te werken: ‘Doe dan 
maar een prikkie’ 
 
Onvermoeibaar trekt de Utrechtse huisarts in opleiding Bernard Leenstra met zijn collega’s 
van winkelcentrum naar winkelcentrum. Kou en regen trotseren ze om hét gesprek van het 
moment aan te gaan: laat je vaccineren en als je het niet doet, doe dat om gegronde redenen. 
Hun aanpak heeft zoveel succes – ze trekken daadwerkelijk mensen over de streep – dat in 
steeds meer plaatsen in Nederland zorgmedewerkers de straat op gaan om met mensen te 
praten over het vaccin. 
 
‘Waarom sta jij hier dan, dokter?’, vroeg een man aan Leenstra. „Omdat ik wil weten waarom 
je niet gevaccineerd bent en wil uitleggen hoe belangrijk het is goed te weten wat een vaccinatie 
doet’, was Leenstra’s antwoord. De man antwoordde: ‘Doe dan maar een prikkie, jochie.’ Bron: 
AD, 8 december 2021. 
 
In Groot-Brittannië zijn de afgelopen 24 uur 51.342 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld 
 
In Groot-Brittannië zijn de afgelopen 24 uur 51.342 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. 
Het aantal nieuwe besmetting is de afgelopen zeven dagen met 11,3 procent toegenomen ten 
opzichte van de vorige week. Er worden vandaag 161 sterfgevallen binnen 28 dagen na een 
positieve test gemeld. Ten opzichte van de periode ervoor is het aantal overlijdens de afgelopen 
week gedaald met 0.8 procent. Bron: AD, 8 december 2021. 
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De Zuid-Afrikaanse gezondheidsautoriteiten melden vandaag bijna 
20.000 nieuwe coronabesmettingen  

De Zuid-Afrikaanse gezondheidsautoriteiten melden vandaag bijna 20.000 nieuwe 
coronabesmettingen. Het hoogste aantal sinds de ontdekking van de Omikron-variant. Bron: 
AD, 8 december 2021. 

In Nederland is 36 procent van de bevolking voor vaccinatieplicht, 
maar 43 procent is daar tegen 

In Nederland is 36 procent van de bevolking voor een vaccinatieplicht, maar 43 procent is 
daar tegen. Dat constateert I&O Research in een onderzoek in opdracht van de NOS. Ook 
onder gevaccineerden is de verdeeldheid groot, daar is 41 procent het wel eens met een plicht, 
maar toch ook nog 36 procent tegen. 

De stelling die werd voorgelegd was: ‘Degenen die nu nog niet gevaccineerd zijn moeten 
verplicht worden zich te laten vaccineren.’ Jongeren zijn het er voor 60 procent mee oneens, 
van de 65-plussers is 58 procent het er juist wel mee eens. 

Gekeken naar politieke voorkeur zijn het alleen de CDA-kiezers die, met 55 procent, in 
meerderheid voor vaccinatieplicht zijn. Het onderzoek had plaats van vrijdag 3 tot 
maandagochtend 6 december. In totaal werkten 2053 volwassen Nederlanders mee aan de 
representatieve steekproef.  

Frankrijk meldt over de afgelopen 24 uur 61.340 positieve coronatesten te hebben 
afgenomen. Er werden van 129 overlijdens door toedoen van Covid-19 geregistreerd. Het 
officiële aantal coronadoden in Frankrijk komt daarmee op 93.071. Er liggen momenteel 2426 
coronapatiënten op de ic's van de Franse ziekenhuizen. 75 meer dan gisteren. Bron: AD, 8 
december 2021.  

De verspreiding van de Omikron-variant dwingt het Verenigd 
Koninkrijk ertoe over te stappen op plan B 

De verspreiding van de Omikron-variant dwingt het Verenigd Koninkrijk ertoe over te stappen 
op het zogenoemde plan B. Gisteren riep justitieminister Dominic Raab nog dat hiertoe geen 
aanleiding was, maar vandaag kondigt premier Boris Johnson toch nieuwe maatregelen af, 
waaronder richtlijnen om thuis te werken. 

Ook wordt de mondkapjesplicht uitgebreid en is voor een bezoek aan nachtclubs en locaties 
met veel mensen voortaan een coronapas vereist. Johnson benadrukte dat Omikron sneller 
oprukt dan andere varianten. Hij heeft gezworen de winter door te komen zonder zijn toevlucht 
te nemen tot een vierde lockdown. 

‘Hoewel het beeld wellicht beter wordt, en ik hoop dat oprecht, weten we dat de meedogenloze 
logica van exponentiële groei kan leiden tot een forse stijging van het 
aantal ziekenhuisopnames en daarmee, helaas, ook tot meer sterfgevallen’, zegt Johnson. 
‘Een daarom is het nu raadzaam over te stappen op plan B.’  

Een deel van de maatregelen uit plan B, zoals het opnieuw verplichten van mondkapjes in het 
openbaar vervoer en winkels, is al ingevoerd. Wereldwijd zijn er nu 1458 Omikron-
besmettingen bekend. Het Verenigd Koninkrijk voert de lijst aan met 437 gevallen, met een 
stijging van 131 ten opzichte van een dag eerder. 

Het aantal Omikron-besmettingen verdubbelt elke twee tot drie dagen, zegt Johnshon. Met de 
plan B hoopt hij 'tijd te winnen' om mee meer mensen een boosterprik te kunnen geven. De 
Britse gezondheidsautoriteiten achten het waarschijnlijk dat Omikron de dominante 
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variant zal worden, mogelijk al in de komende twee tot vier weken. Bron: AD, 8 december 
2021.  

Denemarken vervroegd de kerstvakantie 

Denemarken neemt nieuwe coronamaatregelen en vervroegd de kerstvakantie voor het 
basisonderwijs naar 15 december. Restaurants en cafés moeten vanaf vrijdag om 
middernacht hun deuren sluiten. Discotheken gaan helemaal dicht en concertzalen mogen 
nog maar vijftig bezoekers ontvangen. Verder krijgen de Denen het advies om thuis te 
werken en geen sociale bijeenkomsten, zoals kerstfeestjes, te houden. 

Premier Mette Frederiksen zegt dat de restricties nodig zijn om een uitgebreide lockdown te 
voorkomen. De 'grote steun voor de vaccins' houdt de samenleving grotendeels 
open. Hoewel 82 procent van de Denen volledig is ingeënt, stelt het land sinds een paar 
weken meer besmettingen vast dan ooit. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen ligt 
nog ver onder de piek van vorige winter. Bron: AD, 8 december 2021. 

 

 
Evangelist Jaap Dieleman uit Zeewolde. © Videostill / Flyer / ADR  

Gevaccineerden gaan naar de hel (zegt omstreden evangelist in folder die 
bij miljoenen huishoudens in de bus belandt) 

Ben je gevaccineerd? Dan is er geen plekje in de hemel voor jou. Sterker: het coronavaccin is 
het werk van de duivel en iedereen die het tot zich neemt, zal eeuwig pijn lijden in de 
hel. Althans, dat stelt de omstreden evangelist Jaap Dieleman in een folder die hij in een 
oplage van 5 miljoen in heel Nederland zegt te verspreiden.  

Inwoners van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee kregen de folder nu al in de 
brievenbus. Bron: AD, 8 december 2021. 
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De grootste krant van Finland schrijft dat twee ministers de corona-
adviezen aan hun laars hebben gelapt 
 
De grootste krant van Finland, Helsingin Sanomat, schrijft vandaag dat twee ministers van 
het Scandinavische land het afgelopen weekeinde de corona-adviezen aan hun laars hebben 
gelapt. Zo trok premier Sanna Marin zich zaterdag niets aan van het feit dat ze te horen kreeg 
dat ze was blootgesteld aan het coronavirus. Marin zat in een restaurant en besloot niet te 
vertrekken, meldt ze in een Facebookbericht.  

Minister van Economische Zaken, Mika Lintila, zat zondag bij een zaalhockeywedstrijd tussen 
Finland en Letland terwijl ook hij het advies had gekregen om contact met anderen te mijden, 
schrijft de krant. Zowel Marin als Lintila waren vrijdag bij een vergadering waar ook 
buitenlandminister Pekka Haavisto aanwezig was. Hij testte een dag later positief op corona.  

De Finse gezondheidsdienst raadt aan om, terwijl je op een testuitslag wacht, 
sociale contacten te vermijden. Marin zegt een telefoontje van haar staatsecretaris te hebben 
ontvangen, die zei dat 'ministers niet in quarantaine hoeven, omdat ze allemaal twee keer zijn 
ingeënt'. Voor haar reden om het etentje voort te zetten en later op de avond in een drukke 
nachtclub te gaan dansen. 

Marins ministerie zegt echter de mogelijk besmette politici twee tekstberichten te hebben 
gestuurd met het advies zich te isoleren. Marin zou haar werktelefoon thuis hebben gelaten 
en slechts bereikbaar zijn geweest op haar privétoestel. Beiden zijn inmiddels twee keer getest 
en bleken negatief. De besmettingscijfers in Finland lopen de laatste maanden fors op en 
ziekenhuizen staan onder druk. Bron: AD, 8 december 2021. 

Canada heeft inreisverboden ingesteld voor tien landen in het zuiden 
van Afrika  

Canada heeft inreisverboden ingesteld voor tien landen in het zuiden van Afrika en erkent 
bovendien de PCR-testen niet die in deze landen worden afgenomen. Dat vormt een groot 
probleem voor Canadezen die terug naar huis willen. Zij zijn nu verplicht zich in een 
land buiten zuidelijk Afrika te laten testen op corona en mogen dan pas, bij een negatieve 
uitslag, terugvliegen naar eigen land. 

De maatregel, bedoeld om de Omikron-variant buiten de grenzen te houden, komt Canada op 
toenemende internationale druk te staan deze terug te draaien. Ondanks de inreisverboden 
die de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en veel ander landen hebben afgekondigd, 
is de virusvariant namelijk al in 55 landen vastgesteld. 

De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, noemde 
de maatregel 'teleurstellend' en 'verschrikkelijk'. De reisverboden zouden bij een nieuwe 
variant alleen in 'uiterste nood' ingezet moeten worden, klinkt het ook bij monde van twee in 
luchtvaart en toerisme gespecialiseerde VN-instellingen.  

Als voorbeeld noemt persbureau Reuters hoogleraar politicologie Richard Saunders die 
veldwerk deed in Zimbabwe en Zuid-Afrika en deze week graag naar huis wilde vliegen. Hij 
kreeg van de Canadese autoriteiten het advies om naar Ethiopische hoofdstad Addis Abeba te 
vliegen en zich daar te laten testen. 

Voor Ethiopië geldt echter een negatief reisadvies, vanwege de burgeroorlog die in het land 
woedt. Saunders kon uiteindelijk thuiskomen omdat Canada voor een beperkte 
periode Lufthansa-vluchten via Frankfurt toelaat. Dat tijdsraam loopt af op 13 december. ‘Ik 
werk al veertig jaar in zuidelijk Afrika’, zegt Saunders. ‘De schade die dit aan de reputatie van 
Canada toebrengt is werkelijk groot.’ Bron: AD, 8 december 2021. 
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Nu 85 procent van Braziliaanse bevolking is ingeënt is het 
gemiddelde dagelijkse dodental gedaald naar 208 

Nu 85 procent van de Braziliaanse bevolking volledig is ingeënt tegen het coronavirus is het 
gemiddelde dagelijkse dodental gedaald naar 208. Tijdens de piek van de pandemie in 
april waren dat er bijna 3000 per dag. Het Zuid-Amerikaanse land meldt vandaag 10.055 
nieuwe besmettingen en 233 sterfgevallen. 

In totaal zijn er in Brazilië sinds het uitbreken van het coronavirus 22.167.781 personen 
besmet geraakt. Volgens officiële cijfers kwamen 616.251 van hen te overlijden aan de 
gevolgen van Covid-19. Het land telt op de Verenigde Staten na de meeste coronadoden ter 
wereld. Bron: AD, 8 december 2021.  

Verborgen coronavariant ontdekt 

Britse wetenschappers hebben een zogenoemde ‘stealth’-versie van de Omikron-variant 
ontdekt. Dat is mogelijk zorgwekkend, omdat deze versie zich door de 'verborgen kwaliteiten' 
niet direct laat herkennen bij een PCR-test, stellen de onderzoekers. 

De verborgen variant, zo schrijft The Guardian, heeft veel gemeen met Omikron, maar mist 
een specifiek genetisch element. De resultaten van de studie werden gisteren bij een 
kabinetsvergadering van de Britse premier Johnson voorgedragen.  

De Belgische viroloog Steven Van Gucht zegt dat er weinig reden tot paniek is. ‘Het gaat hier 
over een variant van een variant waarbij een stukje genetisch materiaal ontbreekt. De PCR-
test is nog steeds positief, maar je ziet niet meteen om welke variant het gaat.’ 

De onderzoekers ontdekten de afwijkende virusdeeltjes door nader onderzoek uit te voeren 
op stalen uit Zuid-Afrika, Australië en Canada. Zeven daarvan werden ondertussen met de 
variant geïdentificeerd, aldus The Guardian. 

Wel zeggen de wetenschappers dat het nog te vroeg is om te zeggen of de nieuwe vorm van 
Omikron zich op dezelfde manier zal verspreiden als de standaard Omikron, maar dat de 
‘stealth’-versie genetisch anders is én zich dus misschien anders zal gedragen. Bron: AD, 8 
december 2021. 

Barnaby Joyce is tijdens een officieel bezoek aan Washington DC positief 
getest op Covid-19 

De Australische vicepremier Barnaby Joyce is, tijdens een officieel bezoek aan Washington 
DC, positief getest op Covid-19. De testuitslag van de rest van de delegatie was negatief. Joyce 
heeft milde coronaklachten en blijft tot nader advies in quarantaine, meldt zijn ministerie. 
 
De vicepremier is de hoogste Australische leider die het virus oploopt sinds het begin van de 
pandemie. Joyce kwam dinsdag aan in de Verenigde Staten na een bezoek aan Groot-
Brittannië, waar hij hoge regeringsfunctionarissen ontmoette. Bron: AD, 8 december 2021.  

Door corona krijgen leprapatiënten in India niet meer de benodigde zorg: 
hoe kan dit worden gestopt?  

In India vinden de meeste leprabesmettingen ter wereld plaats. Elk jaar worden er nog steeds 
gemiddeld 127.000 lepradiagnoses vastgesteld. Door de coronacrisis worden er minder mensen 
met lepra opgespoord. Een ernstige ontwikkeling, omdat leprapatiënten zowel permanente 
handicaps als psychische problemen kunnen ontwikkelen. 

Dankzij het werk van de Leprastichting zijn duizenden patiënten met deze besmettelijke ziekte 
geholpen. Zo heeft de stichting afgelopen jaar meer dan 24.000 nieuwe leprapatiënten 
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opgespoord en behandeld, en 54.000 directe contacten van nieuwe leprapatiënten preventief 
behandeld. 

De coronacrisis maakt de actieve opsporing van lepra echter een grote uitdaging. Uit cijfers 
van de World Health Organisation (WHO) is af te lezen dat het aantal lepradiagnoses in 2020 
ten opzichte van 2019 met 37 procent is gedaald. Maar dat betekent juist niet dat het beter 
gaat: de lagere cijfers zijn ontstaan doordat corona-lockdowns de mogelijkheid van actieve 
opsporing van lepra in grote mate hebben beperkt. Daarnaast wordt 
gezondheidszorgpersoneel dat normaal werkt aan de bestrijding van lepra, nu ingezet om het 
coronavirus tegen te gaan. 

 

Dat is een groeiend probleem, want actieve opsporing staat bij de bestrijding van lepra 
centraal. Patiënten en hun naasten kunnen zo tijdig behandeld worden met een 
antibioticakuur, zodat zij genezen en de bacterie niet verder kunnen verspreiden. Door de 
focus op corona in de gezondheidszorg wordt verwacht dat het aantal geïnfecteerden zal 
groeien. Hierdoor zal de ziekte zich verder verspreiden, met alle gevolgen van dien.  

Lepra wordt overgedragen door een bacterie en tast de zenuwen van leprapatiënten aan. 
Patiënten kunnen hierdoor bij een te late behandeling permanente handicaps ontwikkelen, 
zoals blindheid en zichtbare verminkingen aan handen en voeten. Zij kampen bovendien met 
psychische problemen, doordat zij gediscrimineerd en uitgesloten worden uit angst voor 
besmetting. Ook door hun familie en zorgmedewerkers. Lepra treft vooral mensen in armoede 
en komt nog altijd voor in onder andere India, Brazilië en Indonesië. 

Voor leprapatiënten in India zijn de gevolgen van het coronavirus extra groot. Door hun vaak 
lagere weerstand, lopen zij een groter risico om ernstig ziek te worden door corona. Het gebrek 
aan toegang tot desinfecterende middelen bemoeilijkt daarnaast adequate bescherming tegen 
het virus. Ook leven veel leprapatiënten in onhygiënische omstandigheden. Bijkomend nadeel 
is dat het voor leprapatiënten met corona extra lastig is om goede medische hulp te krijgen in 
ziekenhuizen. Ook bij het vaccineren staan zij achteraan in de rij. 

De Leprastichting zet zich ook tijdens de coronacrisis in voor (vroegtijdige) behandeling en 
actieve opsporing van mensen met lepra. De Leprastichting gaat bovendien sociale uitsluiting 
en discriminatie tegen door bijvoorbeeld het geven van voorlichting.  

In India ligt de focus met name op het voorkomen van corona en sterfte onder leprapatiënten. 
Wanneer directe medische zorg is vereist, bemiddelt de stichting met zorgverleners. Ook zorgt 
de stichting ervoor dat er voldoende lepramedicatie aanwezig is. De Leprastichting pleit bij de 
overheid bovendien voor het geven van voorrang aan leprapatiënten bij het vaccineren. Bron: 
Trouw, 9 december 2021. 
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Meer dan 200 miljoen Amerikanen zijn volledig gevaccineerd 

De Verenigde Staten hebben een mijlpaal bereikt in de vaccinatiecampagne tegen het 
coronavirus. Meer dan 200 miljoen Amerikanen zijn inmiddels volledig gevaccineerd, 
bericht The New York Times. Dat komt neer op ruim 60 procent van de bevolking. 

De krant schrijft dat bezorgdheid over de nieuwe Omikron-variant een impuls gaf aan de 
vaccinatiecampagne. Er laten zich weer meer mensen inenten. Dagelijks worden gemiddeld 
zo'n 1,78 miljoen vaccindoses toegediend. Het gaat dan om eerste en tweede prikken en 
boostershots. Dat zijn er wel veel minder dan op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne. 
Zo waren op 13 april nog 3,38 miljoen prikken gemeld. 

De VS hebben vooralsnog een lagere vaccinatiegraad dan veel andere landen, waaronder 
Portugal, Singapore en Cambodja. De Amerikaanse autoriteiten behoorden internationaal wel 
tot de koplopers bij het opzetten van een boostercampagne. Die extra prikken waren in 
september en oktober al goedgekeurd voor veel Amerikanen. 

De Amerikaanse autoriteiten maakten vorige week voor het eerst melding van een Omikron-
besmetting. De besmette persoon was in Zuid-Afrika geweest en eind november naar 
Californië gereisd. Het gaat om iemand die volledig was gevaccineerd en alleen milde 
ziekteverschijnselen vertoonde. 

De eerste bekende Omikronpatiënt in de VS hoefde niet te worden opgenomen in het 
ziekenhuis, maar veel andere mensen die het coronavirus oplopen moeten nog wel worden 
behandeld. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames steeg de laatste weken weer flink. 
Er liggen in het hele land zo'n 55.000 coronapatiënten in ziekenhuizen die soms worstelen 
met de toestroom van zieke mensen. Bron: AD, 9 december 2021. 

Sterfte aan corona neemt met 90 procent af na booster 

Een nieuwe studie gepubliceerd in de New England Journal of Medicine toont dat de kans op 
sterfte aan corona met 90 procent afneemt na een boostervaccinatie. Het gaat dan met name 
om mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Bron: AD, 9 december 2021.  

Geen goed woord voor kerstfeestje in kantoor Boris Johnson 

De Britse ochtendkranten hebben vandaag geen goed woord over voor het kerstfeest dat vorig 
jaar zou zijn georganiseerd in het kantoor van de Britse premier Boris Johnson. Zo schrijft The 
Sun op de voorpagina, naast een foto van Boris Johnson verkleed als de Grinch: ‘Doe wat ik 
zeg, maar doe niet wat ik met Kerstmis doe.’ 

Ex-woordvoerder en overheidsadviseur Allegra Stratton stapte woensdag op, nadat 
er videobeelden waren uitgelekt waarin zij eind vorig jaar grappend sprak over een vermeend 
kerstfeest. In een emotionele verklaring bood ze woensdag haar verontschuldigingen aan, 
maar het blijft onduidelijk of er daadwerkelijk een kerstborrel is georganiseerd. 

Volgens The Guardian wordt de partij van Johnson 'overspoeld door een schandaal'. De 
krant The Telegraph schrijft donderdagochtend ‘Ga niet naar je werk, maar ga naar feestjes.’ 
Woensdag maakte Johnson bekend dat de maatregelen in Groot-Brittannië weer aangescherpt 
moeten worden vanwege het hoge aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames en de 
snelle opkomst van Omikron-variant. Johnson noemde dat 'Plan B'. 

The Mirror schrijft: 'Plan B voor ons, plan leugens, leugens en leugens voor hem' Johnson 
wilde woensdag namelijk niet veel kwijt over het vermeende feest, al bood hij wel zijn excuses 
aan voor de onrust die was ontstaan en de 'grap' die Stratton zou hebben gemaakt in de 
uitgelekte video. The Daily Mail schrijft daarover op de voorpagina: 'Eén regel voor hen, 
nieuwe regels voor de rest van ons', met daarbij een foto van een betraande Stratton. 
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Ook elders in de wereld schrijven media over het vermeende kerstfeest en de reacties daarop. 
Volgens CNN is dit 'het ernstigste schandaal' waar Johnson in zijn tijd als premier mee te 
maken heeft gekregen. 

De Schotse krant Edinburgh Evening News haalt een ic-verpleegkundige aan, die zegt dat ‘zij 
mensen aan het verzorgen was die dood lagen te gaan, terwijl er elders blijkbaar gefeest werd’. 
De Schotse krant The Daily Record schrijft: 'Het feest is voorbij, nu wegwezen'. 

Woensdag domineerde de rel de voorpagina's van de ochtendkranten ook al. Premier Johnson 
laat een onderzoek naar het feest instellen, al is dat volgens de oppositie onnodig. ‘De premier 
is op heterdaad betrapt’, zei Labourleider Keir Starmer. ‘Waarom maakt hij geen eind aan het 
onderzoek door dat gewoon toe te geven?’ Bron: AD, 9 december 2021.  

Femke Halsema bracht bezoek aan stadsdeel Nieuw-West  

Burgemeester Femke Halsema bracht woensdag een bezoek aan het Amsterdamse stadsdeel 
Nieuw-West om de lage vaccinatiegraad in dat deel van de stad. ‘Jongeren hebben zoveel 
andere zorgen aan hun hoofd.’ 

Cijfers tonen aan dat de vaccinatiegraad in Nieuw-West achterblijft. Landelijk is 83,7 
procent van alle twaalfplussers volledig gevaccineerd, in heel Amsterdam ligt dit op 76 procent 
en in Nieuw-West is het 67,5 procent. In absolute aantallen betekent het dat circa 44.000 
bewoners helemaal niet gevaccineerd zijn – nergens anders in Amsterdam is dit aantal zo 
hoog. 

Om meer grip te krijgen op wat zich in de stad afspeelt op het gebied van corona, bezoekt 
Halsema deze weken ziekenhuizen, GGD-locaties en scholen. ‘Ik ben geschrokken van de 
grote weerstand die hier heerst,’ zegt ze. En aan haar tafelgenoten vraagt ze: ‘Wat denken 
jullie dat de reden is dat mensen zich niet vaccineren? En wat hebben jullie van mij nodig?’ 

De veiligheid van het vaccin wordt betwist, zegt de een. Een ander noemt de angst voor 
onvruchtbaarheid van vrouwen – die wijdverspreid rondgaat op Instagram. ‘Maar ook mannen 
en ouders geloven hierin’, vult iemand aan. Het wantrouwen in de overheid wordt regelmatig 
genoemd. Want waarom is koning Willem-Alexander niet op de foto gegaan terwijl hij zich liet 
prikken?  

Het zijn bekende spookverhalen die zeer hardnekkig blijken. Zo hardnekkig dat ook docenten 
en jongerenwerkers – ambtenaren van de gemeente – dit soms overbrengen op jeugd uit de 
buurt, zegt een GGD-medewerker. Halsema, bezorgd: ‘Ik zou het wel moeizaam vinden als zij 
antivax zijn.’ 

Is het wellicht een oplossing om meer sleutelfiguren in te zetten, vraagt de burgemeester 
hardop af, om dit tegen te gaan? Rolmodellen, zoals de politieke partij Denk, die groot is in 
Nieuw-West, of de familie van Abdelhak Nouri? Ja, dat kan bijdragen aan een hogere 
vaccinatiegraad, klinkt het vanuit de zaal, al zegt een GGD-medewerker achteraf dat dat lastig 
is omdat zij vaak aangeven hun vingers niet te willen branden. 

Naarmate het gesprek vordert wordt steeds verder ingezoomd op misschien wel 
de belangrijkste achterliggende reden dat men zich niet laat vaccineren: armoede. Het is een 
patroon dat in alle grote steden te ontdekken is: waar de armoede het grootst is, daar is de 
vaccinatiegraad het laagst. Dat geldt voor Amsterdam, maar ook voor Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht. 

Een buurtmoeder: ‘De jongeren hebben zoveel andere zorgen aan hun hoofd. Thuis eten is 
soms een probleem. We moeten op een creatieve manier hun vertrouwen winnen. De weg 
ernaartoe is het grootste probleem.’ Bron: AD, 9 december 2021.  
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Niet iedereen die gevaccineerd is wil boosterprik halen 

Niet iedereen die volledig is gevaccineerd tegen het coronavirus ziet het zitten om 
een boosterprik te halen. Iets minder dan één op de tien wil zich niet of waarschijnlijk niet 
laten boosteren, hoewel een ruime meerderheid hier wel voor kiest. Dat meldt 
het datapersbureau LocalFocus - onderdeel van persbureau ANP - op basis van een enquête 
die is uitgevoerd in samenwerking met Kieskompas onder 4300 respondenten. Zij werden eind 
november ondervraagd. 

Naast de bijna 9 procent die (waarschijnlijk) niet een boosterprik wil halen, geeft 7,5 procent 
aan het nog niet te weten. De resterende 83,5 procent wil zich zeker of waarschijnlijk wel laten 
boosteren. 

Momenteel komen mensen van 60 jaar of ouder in aanmerking voor een boosterprik, als zij 
minstens zes maanden geleden hun laatste vaccinatie hebben gehad. Ook bewoners van 
zorginstellingen, mensen met het syndroom van Down en zorgmedewerkers krijgen al een 
booster. De rest is na de jaarwisseling aan de beurt, op volgorde van oud naar jong. Hugo de 
Jonge en de andere EU-ministers van Volksgezondheid zijn van plan om het Europese 
vaccinatiebewijs na 1 februari te laten verlopen als mensen geen booster hebben 
ontvangen binnen negen maanden na hun vaccinatie. 

Een ruime meerderheid van bijna 95 procent van de 65-plussers wil zich (waarschijnlijk) extra 
laten vaccineren tegen het coronavirus. Ook relatief veel Nederlanders van tussen de 50 en 
64 jaar vinden dat een goed idee. De bereidheid is lager onder jongvolwassenen van tussen de 
18 en 34 jaar. Maar ook in deze groep wil driekwart zich laten boosteren. Bron: AD, 9 
december 2021.  

FDA geeft goedkeuring voor middel AZD7442 van AstraZeneca 

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit (FDA) heeft goedkeuring gegeven voor het gebruik 
van een middel van farmaceut AstraZeneca dat de kans op ernstige klachten na een 
coronabesmetting verkleint. Het middel mag alleen in uitzonderlijke gevallen 
gebruikt worden, bijvoorbeeld bij mensen die slecht reageren op vaccinaties of een ernstig 
verminderde immuniteit hebben. 

Farmaceut AstraZeneca liet eerder weten dat het middel met de naam AZD7442 de kans op 
coronaklachten of overlijden door Covid-19 verkleint, zowel wanneer het preventief genomen 
wordt als binnen drie dagen nadat mensen symptomen krijgen. Uit een studie zou blijken dat 
het middel de kans op Covid-19 met 77 procent kan verlagen. 

De FDA geeft noodtoestemming voor het gebruik van het middel, maar waarschuwt wel dat 
het 'geen vervanger van een vaccinatie' is. De autoriteit geeft slechts toestemming voor 
preventief gebruik van het middel. Het mag niet gebruikt worden bij patiënten die al zijn 
besmet met het virus, ondanks succesvolle testresultaten van AstraZeneca. 

AZD7442 bestaat uit twee zogeheten monoklonale antilichamen. Dit zijn antistoffen die in het 
laboratorium zijn nagemaakt op basis van stoffen die zijn verkregen met behulp van 
herstellende coronapatiënten. 

AstraZeneca heeft veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van een coronavaccin en liep lange tijd 
voorop in de ontwikkeling ervan. Later werd het ingehaald door bedrijven als Pfizer en 
Moderna. In Nederland wordt het vaccin van AstraZeneca niet meer gebruikt. Nu zoekt het 
bedrijf naar een nieuwe inkomstenbron. Bron: AD, 9 december 2021. 

UNICEF: coronapandemie raakte kinderen hard 

In het 75-jarige bestaan van UNICEF zag de hulporganisatie niet eerder een crisis die 
kinderen zo hard raakte als de coronapandemie. In een rapport dat donderdag verschijnt 
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schrijft de organisatie van de Verenigde Naties (VN) dat het aantal kinderen dat honger heeft, 
niet naar school kan, in armoede leeft of misbruikt wordt 'schrikbarend toeneemt'. 

Er leven volgens het rapport van de hulporganisatie naar schatting 100 miljoen meer kinderen 
in armoede als gevolg van de pandemie. Dat is een stijging van 10 procent sinds 2019. 

Ook het onderwijs is door de coronacrisis verstoord geraakt. Op het hoogtepunt van de 
pandemie gingen volgens UNICEF wereldwijd meer dan 1,6 miljard leerlingen niet naar 
school vanwege schoolsluitingen. Meer dan 13 procent van de jongeren tussen de 10 en 19 
jaar kampt met psychische aandoeningen, terwijl in oktober vorig jaar in 93 procent van de 
landen de geestelijke gezondheidsdiensten waren verstoord.  

Wereldwijd lijden momenteel 50 miljoen kinderen aan acute ondervoeding, door de pandemie 
zouden er volgend jaar nog 9 miljoen bij kunnen komen. Ook het aantal kinderen 
in kinderarbeid is gestegen tot 160 miljoen, een toename van 8,4 miljoen kinderen in de 
afgelopen vier jaar.  

De coronapandemie heeft kinderen ongekend hard getroffen. Dit schrijft UNICEF in een 
rapport dat vandaag verschijnt. Het aantal kinderen dat honger heeft, niet naar school kan, 
in armoede leeft of misbruikt wordt, neemt schrikbarend toe. Terwijl het aantal kinderen met 
toegang tot gezondheidszorg, vaccins, voldoende voedsel en essentiële diensten afneemt.  

‘Bijna twee jaar na het begin van de pandemie, werken de gevolgen van corona onveranderd 
door in het leven van kinderen. De armoede neemt toe, de ongelijkheid is wereldwijd groter 
geworden en de rechten van kinderen worden bedreigd’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van 
UNICEF Nederland. ‘Wij zien dat de coronapandemie de kloof tussen rijke en arme landen 
vergroot. De meest gemarginaliseerde en kwetsbare kinderen worden het hardst getroffen.’ 

Het rapport laat zien dat naar schatting 100 miljoen kinderen méér in armoede leven als 
gevolg van de pandemie, een stijging van tien procent sinds 2019. Zelfs in het gunstigste 
scenario zal het zeven tot acht jaar duren om te herstellen en terug te keren naar 
kinderarmoedeniveaus van vóór corona. In 2020 misten meer dan 23 miljoen kinderen 
essentiële vaccins, dat is een stijging van bijna 4 miljoen ten opzichte van 2019 en het hoogste 
aantal in 11 jaar. Bron: AD, 9 december 2021.  

 

Na Jackies, Lemon Tree en No11 starten Max Hertzdahl, Valentijn Bergers en Michael 
Hoeksema (rechts) met Yachtclub Valencia hun vierde horecazaak in Deventer. Hoeksema zal 
vooral in Valencia te vinden zijn. © Ronald Hissink  
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Personeelskrapte in de horeca? Valencia in Deventer start nu met veertig 
nieuwe mensen: ‘Ogen op ons gericht’ 
 
Na maanden verbouwen zijn de deuren van Yachtclub Valencia dit weekend voor het eerst 
geopend. In het voormalige pand van DOK H20 in Deventer starten ‘de mannen van Jackies, 
Lemon Tree en No11’ hun vierde horecazaak van Deventer. ‘Dit was er nog niet in de stad.’ 
Bron: De Stentor, 5 december 2021. 
 
Reisaanbieders moeten consumenten vooraf beter informeren 
 
Reisaanbieders moeten consumenten die naar gebieden afreizen waarvoor een oranje 
reisadvies geldt vooraf beter informeren over de mogelijke risico's. Volgens de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) gaat het niet alleen om het risico op besmetting met het 
coronavirus, maar ook over eventueel beperkende maatregelen die daar gelden. Zeker omdat 
niet altijd kosteloos kan worden geannuleerd. 
 
Een oranje reisadvies betekent in de basis dat alleen noodzakelijke reizen naar die regio's 
uitgevoerd zouden moeten worden. Vakanties vallen daar niet onder. Maar zowel 
reisaanbieders als reizigers willen graag dat iedereen weer kan reizen, ziet ook de 
toezichthouder. Reizigers zouden daarom vooraf al goed geïnformeerd moeten worden over de 
eventuele gevolgen, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken. 
 
De ACM wijst er verder op dat voor de coronacrisis reisorganisatoren zelf de pakketreis 
annuleerden als er sprake was van een negatief reisadvies (code oranje of rood). Met het 
voortduren van de coronacrisis wordt dit niet langer standaard gedaan. 
 
Naast het informeren van de reiziger moeten reisaanbieders volgens de ACM gedurende de 
vakanties ook goed bereikbaar zijn. Bij onvoorziene omstandigheden zijn de reisorganisaties 
ook verplicht om hulp en bijstand te bieden. Dat kan ook betekenen dat bij verslechterde 
omstandigheden op de bestemming vakantiegangers hun vakantie moeten afbreken. De 
kosten voor de repatriëring zijn voor de reisorganisaties. Bron: AD, 9 december 2021.  
 
Klein deel van  Europese werknemers wil volledig terug naar kantoor 
 
Slechts een klein deel van de Europese werknemers wil volledig terug naar kantoor. Meer dan 
de helft zegt dat ze productiever zijn geworden doordat ze meer thuis zijn gaan werken 
vanwege de coronapandemie. Dat melden elektronicaconcern Samsung en adviesbureau The 
Future Laboratory op basis van onderzoek onder 14.000 Europeanen. 
 
Daaruit bleek dat maar veertien procent van de werknemers weer de hele week op kantoor wil 
werken. Twee op de drie Europeanen hebben hun huis aangepast, of zijn dat van plan, zodat 
ze beter thuis kunnen werken. Zij hebben bijvoorbeeld kantoorruimte gecreëerd. 
 
Meer dan tachtig procent van de werknemers zocht steun bij hun werkgever om werk en 
privéleven beter in balans te brengen. Het 'hybride werken' heeft namelijk ook een keerzijde. 
Een kwart van de respondenten heeft het gevoel dat ze de hele dag of nacht doorwerken omdat 
ze meer thuiswerken. 
 
Volgens gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat werkte zo'n twaalf procent van 
de werknemers in de Europese Unie in 2020 vooral vanuit huis. Voor de coronapandemie was 
dat percentage vijf procent. Bron: AD, 9 december 2021.  

Google geeft werknemers wereldwijd extra bonus  

Google geeft zijn werknemers wereldwijd een extra bonus dit jaar. De bonus volgt op het 
besluit van het internetconcern, dat onderdeel is van Alphabet, om de terugkeer van het 
personeel naar kantoor uit te stellen. 
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Het bedrijf geeft alle werknemers, inclusief stagiaires, in december een eenmalige contante 
bonus van 1600 dollar, omgerekend ruim 1400 euro. De bonus is een aanvulling op de 
thuiswerktoeslag en de welzijnsbonus van Google, om zijn werknemers te ondersteunen 
tijdens de coronapandemie. Hoeveel geld het bedrijf in totaal voor dit doel heeft gereserveerd 
is niet bekend.  

Uit een intern onderzoek van Google in maart bleek dat het welzijn van de werknemers is 
gedaald, waarna het bedrijf een reeks van maatregelen aankondigde, waaronder een 
welzijnsbonus van 500 dollar. 

Vorige week stelde Google zijn terugkeer-naar-kantoorplan voor onbepaalde tijd uit vanwege 
de opmars van de Omikron-variant. Ook zou er onder de werknemers enige weerstand zijn 
tegen de vaccinatieverplichting van het bedrijf. Google ging er eerder van uit dat het personeel 
vanaf 10 januari weer op kantoor zou zijn. Bron: AD, 9 december 2021.  

D66 heeft kamervragen gesteld over luchtkwaliteit op scholen 

D66 heeft kamervragen gesteld over de luchtkwaliteit op scholen en de invloed daarvan op de 
verspreiding van corona. De partij vraagt zich af of de Kamer van plan is om luchtfilters te 
plaatsen bij meer basisscholen in Nederland. Bron: AD, 9 december 2021.  

Familieleden springen bij in verpleeghuis om personeel lucht te geven: 
‘Ze zijn total loss’  

Familieleden van bewoners in verpleeghuizen van Zinzia Zorggroep in Bemmel, Renkum en 
Wageningen zijn bereid bij te springen om het zorgpersoneel te ontlasten. ‘Door een bed te 
verschonen of eten rond te brengen, geven wij de verzorgenden die al zo druk zijn een beetje 
lucht’, zegt Karin Welink uit Gendt. 

Haar moeder verblijft op de afdeling psychogeriatrie (pg) van verpleeghuis De Lingehof in 
Bemmel die zwaar getroffen is door het coronavirus. Zinzia Zorggroep vroeg familieleden eind 
vorige week of zij bij wilden springen, omdat er grote personele problemen waren. 

Welink bedacht zich geen moment en gaf zich direct op voor het verlenen van hand- en 
spandiensten toen Zinzia Zorggroep daarom vroeg.  

De eerste dagen hebben zich voor De Lingehof vier familieleden en één vrijwilliger aangemeld. 
Oranje Nassau’s Oord/De Rijnhof in Renkum kan een beroep doen op twee verwanten van 
een bewoner en een vrijwilliger. Bij Indonesisch verpleeghuis Rumah Kita in Wageningen 
hebben zich vooralsnog zes familieleden en drie vrijwilligers aangemeld.  

Zinzia Zorggroep benadrukt dat het gaat om de zorg te ondersteunen, om werkzaamheden 
waarvoor de zorgmedewerkers nu geen tijd hebben. Omdat door corona de werkdruk op een 
afdeling hoog is of omdat werknemers ziek zijn of thuis in quarantaine zitten. In eerste 
instantie wordt voor een periode van twee weken een beroep op verwanten en vrijwilligers 
gedaan. 

Je hoopt dat je dit niet hoeft te doen, maar we hebben zoveel zieken, volgens Syl van Bommel, 
Clustermanager De Lingehof. 

‘We moesten wel even een drempeltje over. Je hoopt dat je dit niet hoeft te doen, maar we 
hebben zoveel zieken. Daar komt bij dat de personeelsleden die er zijn om de twee uur pauze 
moeten nemen. Dan moet de beschermende kleding weer uit. Dat kost allemaal tijd. Daarom 
is het fijn dat familieleden en vrijwilligers ons taken uit handen nemen’, zegt Syl van Bommel, 
clustermanager in De Lingehof. 

De verwanten zullen de bezoekers van de zorgcentra van Zinzia Zorggroep helpen 
beschermende kleding aan te trekken. ‘Maar ook serveren ze maaltijden uit en ondersteunen 
ze bewoners bij het eten. Ze gaan de bedden verschonen en vullen de voorraadkasten aan 
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zodat zorgmedewerkers niet misgrijpen. We kijken per dag waar de nood het hoogst is’, zegt 
Van Bommel.  

Ze is blij met de hulp van buitenaf. ‘Alle helpende handen zijn welkom.’ Wat opvalt uit de 
aanmelding is volgens haar vooral beschikbaarheid en de bereidheid van mensen om veel tijd 
vrij te maken. 

De meeste familieleden kunnen indien nodig dagelijks worden ingezet en vaak ook nog meer 
op meer momenten op een dag. ‘Wij hoeven ze dan maar één keer goed te instrueren. Dat 
scheelt ook weer tijd.’ 

Bewoners mogen niet lijden onder de druk op de zorgmedewerkers, aldus Karin Welink. 

Ook worden de verwanten ingezet om een praatje te maken met de bewoners. ‘De 
zorgmedewerkers hebben daar minder tijd voor. Maar we vinden het wel belangrijk dat de 
bewoners volop aandacht blijven krijgen’, aldus een woordvoerder van Zinzia Zorggroep.  
 

Welink is dat ook zeker van plan. ‘De bewoners moeten ook profijt hebben van onze 
aanwezigheid. Zij mogen niet lijden onder de druk op de zorgmedewerkers.’ 

Het maakt Welink niet uit op welke afdeling ze zal werken. Volgens Van Bommel krijgen de 
familieleden vooral taken op afdelingen waar hun familielid niet verblijft. Om te voorkomen 
dat de hulp het karakter krijgt van een verlenging van de bezoektijd. Welink vindt dat prima. 

‘Ik wil de zorgmedewerkers die zich de benen uit het lijf lopen een beetje uit de brand helpen.  
Zij zijn inmiddels total loss, maar ze blijven doorgaan. Ik heb daar veel bewondering voor. 
Daarnaast hoop ik een beetje gezelligheid in huis te brengen op de afdeling. Daar zijn de 
mensen ook wel aan toe.’  Bron: DG, 9 december 2021. 

 
Karin Welink brengt een bewoonster van de afdeling psychogeriatrie van verpleeghuis De 
Lingehof een kopje thee. De foto is door het raam genomen vanwege de coronamaatregelen. © 
Fons Sluiter  
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Willem Engel blijft rechtszaken verliezen, moet nu 4000 euro betalen aan 
viroloog Van Ranst  

Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft ook een tweede rechtszaak tegen de bekende 
Belgische viroloog Marc Van Ranst verloren. De rechtbank in Mechelen sprak Van Ranst 
vanochtend vrij van laster. Engel moet de uitgesproken hoogleraar bovendien duizenden 
euro’s schadevergoeding betalen. 

Engel en Van Ranst bestoken elkaar al lange tijd op Twitter, maar de coronascepticus heeft 
de woordenstrijd naar de rechtszaal verlegd. Hij probeert de viroloog veroordeeld te krijgen 
voor laster en smaad. Van Ranst zou Engel onder meer opnieuw hebben uitgemaakt voor 
virusontkenner en dat neemt de tegenstander van coronavaccins en -maatregelen niet. 

Maar volgens Van Ranst is Engel er enkel op uit om aandacht te trekken en hem het leven 
zuur te maken. De viroloog, die steevast zichzelf verdedigt, is er veel tijd aan kwijt die hij liever 
aan belangrijker dingen zou besteden. ‘Ik ben het slachtoffer van een maandenlange 
lastercampagne vanuit de hoek van Viruswaarheid en extreemrechts. Ik heb 400 uur in dit 
proces gestoken en ben dus opnieuw veel tijd kwijt. Tijd is voor mij een kostbaar goed’, aldus 
Van Ranst.  

Engel sleept Van Ranst inderdaad te lichtzinnig voor de rechter, vindt de rechtbank. De 
Nederlander moet de professor, opiniemaker en corona-adviseur van de Belgische regering 
4000 euro betalen. 

In een eerste reactie op het vonnis reageert de professor-viroloog opgelucht. ‘Ik ben blij dat de 
rechtbank mijn beargumentatie heeft gevolgd en ingegaan is op de toekenning van mijn 
gevraagde schadevergoeding in verband met het roekeloos en tergend geding’, aldus Van 
Ranst. 

Het toekennen van zulke schadevergoeding door de rechtbank gebeurt niet zo heel vaak. Van 
Ranst hoopt hiermee nu ook dat de dagvaardingen ten einde zullen komen. Of dat nu effectief 
zo zal zijn, is afwachten. De dansleraar kan nog steeds in beroep gaan tegen het vonnis. Voor 
het proces dat onontvankelijk werd verklaard, deed Engel dat alvast wel. Deze zaak zal pas 
ten vroegste in 2023 worden behandeld.  

Engel verloor in september al eens een soortgelijke zaak tegen Van Ranst. Omdat de Belg zich 
ditmaal voor een televisiecamera had uitgesproken en niet in de krant, zag Engel een kans 
het opnieuw te proberen. De vorige poging liep stuk omdat voor het bestraffen van uitlatingen 
in de krant de regels in België veel strenger zijn. Maar ook ditmaal is volgens de rechter van 
laster en smaad geen sprake.  

Van Ranst heeft Engel in het gewraakte televisie-interview hooguit beledigd, stelde het 
Openbaar Ministerie eerder al.  

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

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

De uitspraken staan verzameld in de openbare aangifte, die mensen kunnen ondertekenen 
via aangiftewillemengel.nl. Dikkeboom verwacht dat de website nog de komende week in de 
lucht zal zijn. Daarna zal hij de aangifte overhandigen aan het Openbaar Ministerie. Er is 
gekozen voor een collectieve aangifte, zegt Dikkeboom, om politiebureaus niet te overspoelen 
met individuele aangiftes.  
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Engel is op de hoogte van de aangifte. Volgens de Viruswaarheid-voorman staan er in de 
aangifte geen strafbare feiten, hij noemt deze dan ook vals. Bron: De Stentor, 9 december 
2021.  

 

Zarayda Groenhart © ANP  
 
Zarayda Groenhart weer thuis na ziekenhuisopname met corona 
 
Zarayda Groenhart is weer thuis na enkele weken in het ziekenhuis te hebben gelegen met 
Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, en een longontsteking. Via 
haar Instagram Stories laat de voormalig tv-  
 
‘Back on the Gram. Terug thuis uit ‘t ziekenhuis. Na goede zorg heel dankbaar om weer thuis 
te zijn en me heel rustig te mogen focussen op herstel. How are you doing?’, schrijft Groenhart, 
die sinds half november in het ziekenhuis lag. Ze maakte dat toen zelf bekend via Instagram. 
 
De ziekenhuisopname van Groenhart was enkele weken geleden een veelbesproken onderwerp 
op sociale media, voornamelijk omdat de oud-presentatrice eerder had laten weten zich niet 
te willen laten vaccineren. Bron: AD, 9 december 2021.  
 
Mensen geboren in 1946 en 1947 uitgenodigd voor corona 
boostervaccinatie 
 
Mensen geboren in 1946 en 1947 kunnen nu online een afspraak inplannen bij de GGD 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor een corona boostervaccinatie. Dit kan via 
www.coronavaccin-afspraak. Voor een online afspraak is het niet nodig om op de 
uitnodigingsbrief te wachten. 
 
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in 
de Regio Nederland roept mensen (geboren in 1947 of eerder) op zoveel mogelijk een afspraak 
te maken via het digitale portaal. Dit gaat sneller en voorkomt dat het callcenter overbelast 
raakt. Wie zelf niet digitaal vaardig is, kan hulp vragen aan familie, buren, vrienden of de 
bibliotheek. Ook is er een uitlegfilm die stap voor stap helpt om de afspraak zelf online te 
maken. 
 
Wie liever belt om een afspraak te maken, moet eerst de uitnodigingsbrief afwachten. Zonder 
brief kan er geen telefonische afspraak worden gemaakt. Bron: RIVM, 8 december 2021. 
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Arie Ribbens overleed aan corona, weduwe op tijd hersteld voor uitvaart 

Zanger Arie Ribbens is vorige week overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt 
de Telegraaf. Ribbens was al lange tijd ziek, maar volgens goede vriend Jacques Herb gaf 
corona ‘het laatste zetje’, schrijft de krant. 

Ook de vrouw van de overleden zanger liep corona op, zij is op tijd hersteld om bij de uitvaart 
te kunnen zijn. Het afscheid van Ribbens is donderdag in zijn woonplaats Emmeloord. 

Ribbens brak begin jaren tachtig door met de carnavalshits 'Brabantse nachten zijn lang' en 
'Polonaise Hollandaise'. De laatste jaren kampte hij met gezondheidsproblemen. In 2009 werd 
voor het eerst kanker bij hem geconstateerd. De ziekte keerde terug en hij werd een aantal 
keer geopereerd. 

Arie was getrouwd met Cea Ribbens. ‘Mijn lieve man ik moet je laten gaan, voor altijd in mijn 
hart’, schreef ze afgelopen vrijdag op sociale media bij een foto van haar man. Bron: Omroep 
Brabant, 9 december 2021. 
 
In je pyjama aan de bar: bij dit café kun je om 5 uur ‘s ochtends een 
biertje drinken  
 
Als de avond even niks meer in petto heeft, moet een café het maar hebben van het 
ochtendgloren. Dat is de gedachte achter de ‘pyjamaparty’ die zondag 19 december vanaf vijf 
uur wordt gehouden in Mango’s Café aan Het Rond in Houten. 
‘Wij zijn klaar met de middag-openingstijden’, staat er op de ludiek bedoelde uitnodiging. 
‘Daarom gaan we weer ’s nachts open.’ Het hoeft niet, maar het mag wel: in pyjama een plekje 
aan de bar zoeken, verschijnen in badjas en op pantoffels, of waarom niet een slaapmuts over 
de oren trekken? 
 

 

Mango in zijn café, waar hij vorig jaar ook al ‘skyboxen’ plaatste om er veilig te kunnen 
borrelen. © William Hoogteyling  
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Eigenaar Mango Goes heeft de eerste reserveringen al binnen, zegt hij. Twee zelfs uit Brabant, 
waar de nachten over het algemeen toch al wat langer zijn. Daarnaast regent het 
steunbetuigingen van vaste klanten: ‘We moeten de winter maar door zien te komen, met zo’n 
party houden we de moed er met z’n allen nog maar even in. Je moet toch wat.’  

Mango heeft veertig barkrukken in zijn zaak staan. Als die allemaal zijn bezet, is het vol. QR-
code verplicht. ‘Een biertje op de vroege ochtend hoeft heus niet, we schenken ook koffie en 
er staat een ontbijtbuffetje klaar.’ Bron: AD, 8 december 2021.   

Nederlanders massaal naar ‘vuurwerkwalhalla’ België: ‘Wordt met twee 
maten gemeten’ 

Fanatieke vuurwerkliefhebbers trekken zich niets aan van het verbod om sierpotten af te 
steken deze jaarwisseling. Bij vuurwerkwinkels net over de grens in België slaan ze nu al 
massaal hun voorraad in. 

Een rit van anderhalf uur had Bas uit de regio Barneveld er graag voor over om op 
oudejaarsdag niet met lege handen te staan. Hier in Baarle-Hertog, net over de grens met 
Nederland, mag het hele jaar door vuurwerk worden verkocht en dus stapelt hij in zijn busje 
zes flinke dozen. Het zijn vooral Poolse sierpotten, maar het klapstuk van de avond wordt de 
Reflection II, vertelt Bas. ‘Dat is een enorme waaier die metershoog de lucht in gaat’, zegt hij 
met een grote grijns op zijn gezicht als hij zijn armen spreidt om te demonstreren wat hij 
precies bedoelt. 

 
Een vuurwerkliefhebber laat zijn busje vol met vuurwerk in het Belgische Baarle-Hertog. © 
Arie Kievit  

Komende jaarwisseling viert hij als vanouds. Met vrienden, bier en vuurwerk. Van een 
vuurwerkverbod trekt Bas zich niets aan. ‘We mogen al een heel jaar bijna niets. Dit feestje 
laten we ons niet afpakken’, zegt hij. En hij is zeker niet de enige. Tientallen Nederlanders 
brengen deze morgen een bezoek aan het Belgische ‘vuurwerkwalhalla’. Op loopafstand zitten 
hier zes vuurwerkverkopers die het hele jaar door mogen verkopen. 
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De echte vuurwerkfreaks zijn afgelopen zomer al geweest toen de prijzen op zijn laagst waren, 
weet bedrijfsleider Gijs Ten Velde van Zena Vuurwerk. Maar nu duidelijk is geworden dat 
Nederlandse vuurwerkverkopers dit jaar opnieuw hun deuren gesloten moeten houden, 
wijken veel liefhebbers alsnog uit naar België, merkt hij. ‘Het is echt drukker dan normaal, 
zelfs op een doordeweekse dag zoals nu.’  

Vorig jaar hielden we ons heel netjes aan het verbod, maar toen bleken we de braafsten uit de 
straat, aldus Remco uit Den Haag. 

Vuurwerk is er genoeg op voorraad, verzekert hij. Zena heeft ook twee Nederlandse filialen, 
maar omdat die winkels dicht moeten blijven, verkopen ze die voorraad nu maar vanuit België. 
Nederlanders aan de deur weigeren vanwege het verbod doet hij niet. Ook al weet hij ook wel 
dat ze hier komen om het vuurwerk in hun eigen land af steken. ‘Er wordt enorm met twee 
maten gemeten. Toen er in februari geschaatst kon worden in Nederland raakten 40.000 
mensen gewond door ongelukken. Daar hoorde je niemand over. Maar een paar honderd 
vuurwerkgewonden zijn teveel. Ik moet ook overleven. Vorig jaar moesten we ook in België 
dicht en mocht er alleen worden afgehaald. Dat heeft mij bakken met geld gekost. Als ik nu 
weer niets verkoop, ben ik failliet.’  

En zo kan Remco uit Den Haag ongestoord zijn auto volladen. Hij heeft zojuist voor 250 euro 
stuk geslagen. ‘Vorig jaar hielden we ons heel netjes aan het verbod, maar toen bleken we de 
braafsten uit de straat. Dus hebben we nu ook zelf maar even een ritje gemaakt.’ 

 
Nederlanders lopen de deuren plat bij vuurwerkwinkels in België. © Arie Kievit  

Ook Mark uit diezelfde stad, houdt zich vandaag niet in. Hij kwam hier met het idee om 200 
euro uit te geven, maar dat bedrag is twee keer zo hoog geworden toen hij de winkel uit liep. 
‘Ik heb oud en nieuw al mijn hele leven lang met vuurwerk gevierd. Ik zie echt niet in waarom 
dat nu niet kan. Ja, ik hoor ook dat het is om de zorg te ontlasten, maar ik doe het veilig met 
legaal vuurwerk en loop er niet mee te kloten. Dit is gewoon zo krom.’ 

Gerwin uit de regio Ede denkt er net zo over. Hij is hier voor de tweede keer deze week. 
‘Afgelopen zondag had ik niet genoeg ruimte in de auto om alles te kunnen meenemen’, lacht 
hij. Hij heeft geen moment overwogen om vuurwerk dit jaar niet af te steken. ‘Laat mensen 
toch lekker oud en nieuw vieren.’ 

Dat de kopers officieel in overtreding zijn, beseffen ze dondersgoed. Vuurwerk vanuit het 
buitenland invoeren is volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport alleen de laatste drie 
dagen van het jaar toegestaan en dan niet meer dan 25 kilo legaal consumentenvuurwerk. 
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Wie wordt gepakt raakt het vuurwerk kwijt en krijgt een boete van deze dienst. Gerwin heeft 
voorzorgsmaatregelen genomen: hij gaat via een omweg terug naar Nederland. 

Maar als er even later een Nederlandse politieauto de straat inrijdt, schrikken Nederlandse 
kopers zich rot. ‘Ik ben best een beetje bang nu’, zegt een Nederlander die net voor 800 euro 
vuurwerk zijn kofferbak heeft gelegd. ‘Dat wil ik echt niet kwijtraken.’ Maar de politie laat hem 
met rust. 

Volgens politiewoordvoerder Hessel Koster worden er steekproefsgewijs controles gehouden in 
de Belgische grensstreek, maar de politie treedt minder hard op dan de Inspectie Leefomgeving 
en Transport. Wie minder dan 25 kilo vuurwerk in zijn auto heeft liggen wat legaal in 
Nederland mag worden afgestoken, komt er nu nog mee weg. Dat is de zogenoemde 
‘thuisvoorraad’ die iedereen op een niet openbaar toegankelijke plaats mag bewaren, dus ook 
in een kofferbak. Maar vanaf half december wordt die wetgeving in het kader van het 
vuurwerkverbod tijdelijk strenger en is niets meer in de auto toegestaan, waarschuwt de 
politie. ‘Onze grootste zorg nu ligt bij het illegale vuurwerk. Dat wordt niet alleen met oud en 
nieuw afgestoken, maar kwamen we bijvoorbeeld ook tegen tijdens de rellen in Rotterdam’, 
zegt Koster. Hij hoopt vooral dat mensen ook zelf twee keer nadenken voordat ze naar België 
afreizen om vuurwerk in te slaan. ‘Het is asociaal richting de zorg en de samenleving om nu 
toch vuurwerk af te gaan steken. Vorig jaar heeft laten zien dat er 70 procent minder 
vuurwerkgewonden waren.’ Bron: AD, 9 december 2021. 

 
In België mag het hele jaar door vuurwerk worden verkocht, maar nu zijn het vooral 
Nederlanders die al langs komen. © Arie Kievit 
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Vuurwerk vanuit het buitenland invoeren is volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport 
alleen de laatste drie dagen van het jaar toegestaan en dan niet meer dan 25 kilo legaal 
consumentenvuurwerk. © Arie Kievit 

Gesloten grenzen, gezondheidspassen en protesten van mensen die het 
er niet mee eens zijn, het speelde ook al 300 jaar geleden  

Gesloten grenzen, gezondheidspassen en protesten van mensen die het er niet mee eens zijn. 
Het speelde ook al 300 jaar geleden. ‘Die maatschappelijke onrust zie je in bijna elke eeuw.’ 

‘Eigenlijk is er weinig veranderd’, zegt Peter Nieuwenhuis. De Borculoër dook in de historie en 
ontdekte dat deze regio zo’n 300 jaar geleden ook te kampen had met een pandemie. „Het is 
bijzonder om te zien hoeveel gelijkenissen er zijn met de coronapandemie nu, hoe de 
geschiedenis zich herhaalt.’ Bron: AD, 9 december 2021. 

 

© Frans Nikkels Fotografie — Peter Nieuwenhuis heeft een document uit 1713 opgeduikeld 
waarin het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen regels afkondigen om de 
verspreiding van een besmettelijke ziekte tegen te gaan.  

Ook in 1713 was er een ‘besmettelycke Sieckte onder de Menschen’: 
‘Bijzonder, hoe de geschiedenis zich herhaalt’  
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Gesloten grenzen, gezondheidspassen en protesten van mensen die het er niet mee eens zijn. 
Het speelde ook al 300 jaar geleden. „Die maatschappelijke onrust zie je in bijna elke eeuw.’ 

„Eigenlijk is er weinig veranderd’, zegt Peter Nieuwenhuis. De Borculoër dook in de historie 
en ontdekte dat deze regio zo’n 300 jaar geleden ook te kampen had met een pandemie. „Het 
is bijzonder om te zien hoeveel gelijkenissen er zijn met de coronapandemie nu, hoe de 
geschiedenis zich herhaalt.’ 

Nieuwenhuis vond onder meer de tekst van het ‘Placaet tot weringe van de besmettelycke 
Sieckte onder de Menschen’ van het Hertogdom Gelre en Graafschap Zutphen van 27. 
September 1713. Het 18de eeuwse document is de coronapersconferentie van destijds: de 
overheid deelde de bevolking de maatregelen mee die werden genomen om verspreiding van 
ziekte tegen te gaan. „Het is een bekendmaking van wat je nu de Provinciale Staten van 
Gelderland zou noemen’, schetst hij. „Men spijkerde het op de deur van de kerk en andere 
openbare gebouwen.’  

In het ‘placaet’ van 27 september 1713 werd een strikt invoerverbod afgekondigd voor lompen, 
vodden, wollen dekens, schaapshuiden, oude kleren, beddengoed en andere dingen die ‘de 
besmettelyckheid lichtelyck mede slepen en overbrengen’. Wie deze goederen toch willens en 
wetens over de grens naar het hertogdom vervoerde, moest op de doodstraf rekenen. 

 
De eerste regels van het ‘Placaet, tot weringe van de besmettelycke Sieckte onder de 
Menschen’. © Frans Nikkels Fotografie 

De gezagdragers zetten alles op alles om ‘soo een droevig en verslindent quaed’ uit het 
hertogdom te weren. Uit de bekendmaking wordt niet duidelijk welke ziekte er heerste. Wel 
dat deze regelmatig de kop weer opstak, waarop eerder versoepelde maatregelen aangescherpt 
werden. „Je zou aan de pest kunnen denken, maar die was in deze contreien eigenlijk al over’, 
zegt Nieuwenhuis. „Ik heb het idee dat het gaat om de runderpest, die heerste toen wel.’ 

Hij bekeek ook documenten uit de tijd van andere pandemieën. „We hebben er al veel gehad 
in de loop van tijd. Mensen werden vroeger ook al in quarantaine gezet, samenlevingen 
raakten ontwricht. In de 16de eeuw kwam er een verbod om met veel mensen bij elkaar te zijn 
en werd het kerkbezoek beperkt. Kroegen en herbergen hadden het moeilijk en maakten 
bezwaar tegen de maatregelen. De overheid probeerde enerzijds het aantal besmettingen terug 
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te dringen en anderzijds de economische schade te beperken. Dat, en de maatschappelijke 
onrust, dat zie je in bijna elke eeuw.’ 

Ook het aanwijzen van zondebokken is van alle tijden. „Landlopers en Joden mochten rond 
1713 het hertogdom Gelre niet meer in. We weten nu veel meer over het ontstaan en de 
verspreiding van ziektes. Maar toen was iedereen die in de buurt kwam, een potentiële 
ziekteverspreider.’ Bron: Tubantia, 9 december 2021. 

 
In het document is sprake van ‘Gesond-Passen’ voor het vervoer van goederen naar het 
Hertogdom Gelre. © Frans Nikkels Fotografie  

 

Wéér valt een energiebedrijf om: SEPA Green Energy met circa 20.000 
klanten failliet  

Energieleverancier SEPA Green Energy heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
gevraagd de vergunning voor het leveren van stroom en gas in te trekken, meldt de 
toezichthouder. Daarmee is het definitief einde oefening voor het bedrijf. Door het faillissement 
moeten 20.000 klanten, consumenten en zakelijke afnemers op zoek naar een nieuwe 
leverancier. 

SEPA Green Energy kwam in financiële problemen omdat het de inkoop van energie liet 
uitvoeren door het bedrijf Energie I&V dat op 3 december 2021 failliet is verklaard. Door dit 
faillissement is de inkooppositie voor elektriciteit van SEPA Green Energy verloren gegaan. 
Door de sterk gestegen elektriciteitsprijzen kan het bedrijf zijn leveringsverplichtingen aan 
klanten niet meer nakomen. 

De curator van SEPA Green Energy krijgt tot en met 22 december de tijd om een andere 
energieleverancier te vinden die de klanten wil overnemen. Het intrekken van de vergunning 
heeft geen gevolgen voor de levering van gas en elektriciteit, maar kan wel financiële gevolgen 
hebben. Zo kunnen klanten nog geld tegoed hebben van het bedrijf omdat zij een hoog 
termijnbedrag vooruit hebben betaald. Dit geld zien zij mogelijk niet terug. Ook leverde SEPA 
Green Energy aan een aantal grootverbruikers. De landelijke netbeheerders GTS en TenneT 
zorgen er via een andere procedure voor dat de levering aan deze grootverbruikers doorgaat. 

Het bedrijf, dat eind 2011 werd opgericht door Joop Munsterman, is de vijfde 
energieleverancier in Nederland die omvalt, doordat zowel de prijzen van gas als elektriciteit 
in korte tijd enorm zijn gestegen. Munsterman, oud-voorzitter van FC Twente en ex-topman 
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van uitgever Wegener, verkocht de meerderheid van de aandelen in 2018 aan Quadrum 
Capital in Almelo. Ook de huidige directie is nog voor een klein deel aandeelhouder. 

Gas en elektriciteit zijn dit najaar fors duurder geworden. Dat komt door een combinatie van 
de koude winter die achter de rug is, relatief kleine Europese gasreserves en de sterk 
aangetrokken vraag naar energie door het economisch herstel van de coronacrisis. Eerder 
gingen ook Welkom Energie en Enstroga al failliet door de opgelopen marktprijzen. Bron: AD, 
9 december 2021. 

De Finse premier Sanna Marin heeft zich verontschuldigd  

De Finse premier Sanna Marin heeft zich verontschuldigd nadat er een foto van haar opdook 
in een nachtclub. Marin zei dat ze besloot haar avondje uit op zaterdag niet te annuleren 
nadat ze te horen had gekregen dat ze de dag ervoor was blootgesteld aan het coronavirus. 

‘Ik heb verkeerd gehandeld. Ik had de situatie beter moeten inschatten’, zei Marin gisteravond 
in een televisie-interview met de publieke omroep Yle. Bron: AD, 9 december 2021.   

Door de coronastress lijken veel mensen een korter lontje te hebben 

Door de coronastress lijken veel mensen een korter lontje te hebben gekregen. Is het 'logisch’ 
en ‘gewoon’ dat we zo nu en dan uit onze slof schieten? Of moeten we onszelf - niet de ander 
- bij de lurven grijpen?  

Jimmy Eimers, agressieregulatietrainer en onder meer werkzaam in Doetinchem, gebruikt 
graag de agressieschaal. Door punten toe te kennen aan je gedrag, zie je waar zit op de 
agressieschaal. Bron: AD, 9 december 2021.  

Door de coronacrisis heel boos? Pluk een roos..of gebruik de 
agressieschaal 

Door de coronastress lijken veel mensen een korter lontje te hebben gekregen. Is het 'logisch’ 
en ‘gewoon’ dat we zo nu en dan uit onze slof schieten? Of moeten we onszelf - niet de ander 
- bij de lurven grijpen?  

Een vriendin stak haar middelvinger op naar iemand die geen afstand hield. ‘Niet eens in één 
vloeiende beweging’, vertelt ze later verbouwereerd. ‘Ik moest de goeie klotevinger eerst nog 
zoeken.’ 

Een zachtmoedige buur bekent dat hij meer is gaan snauwen en ik zelf gaf een stare down aan 
een vrouw die een cassière afkatte over de mondkapjesplicht. Oké, die cassière leek op mijn 
dochter, maar de vervelende klant was bejaard en drie koppen kleiner dan ik ben. Buiten 
kwam de schaamte: moest dit nou zo? 

Ik denk dat tijdens de coronacrisis steeds meer van ons wakker worden als een drietje of een 
viertje, volgens Jimmy Eimers, Agressieregulatietrainer, onder meer in Doetinchem. 

Stel dat je moet vaststellen dat zelfs jij steeds vaker agressief reageert door de coronacrisis, 
ben je dan overgeleverd aan je buien? Of valt er nog wat bij te sturen?  

Jimmy Eimers, agressieregulatietrainer en onder meer werkzaam in Doetinchem, gebruikt 
graag de agressieschaal. Door punten toe te kennen aan je gedrag, zie je waar zit op de 
agressieschaal. 
 
‘Een of twee is normaal. Dat ben je als je wakker wordt. Maar gebeurt er iets en kom je boven 
de vijf uit op de schaal, dan wordt het moeilijk om snel terug te keren naar een rustigere staat. 
Ik denk dat tijdens de coronacrisis steeds meer van ons wakker worden als een drietje of een 
viertje. En dan hoeft er natuurlijk niet veel meer mis te gaan die dag.’   
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Jimmy Eimers helpt als agressieregulatietrainer veel jongeren en jongvolwassenen. © Jan 
Ruland van den Brink 

Door de coronacrisis hebben we een korter lontje gekregen, denkt ook Caroline Koetsenruijter, 
agressie-onderzoeker en auteur van Jij moet je bek houden! en Het Agressieparadijs Maar dat 
is niet het hele verhaal, waarschuwt ze, voor de coronacrisis stonden Nederlanders er al 
gekleurd op. 

Onderzoeksbureau TNO becijferde in 2019 dat zeker 30 procent van de werknemers onder 
werktijd te maken krijgt met agressie en daarmee zijn we koploper in Europa. Moeilijk voor te 
stellen? Denk aan baliemedewerkers die verbaal gekielhaald worden door klanten die moeten 
wachten, ambtenaren die op ‘advies’ in hun lunchpauze over hun schouder kijken en 
docenten die, tot woede van leerlingen en ouders, van die vijf geen zes willen maken. 

Een grote bek opzetten loont. Dan mag je wel met twee man op bezoek bij oma in het verzor-
gingshuis, aldus Caroline Koetsenruijter, Agressie-onderzoeker en schrijfster.  

Nederlanders scheppen graag een beetje op over hun directe benadering van alles en iedereen. 
Maar volgens Koetsenruijter hebben we in dit land weinig respect voor autoriteiten en speelt 
de individualisering - ik bekommer me alleen om mezelf - ons parten. 

Tel daarbij nog op het anonieme gescheld op sociale media en je krijgt een volk dat om zich 
heen kijkt en vaststelt: een grote bek opzetten loont. ‘Dan mag je wél met twee man op bezoek 
bij oma in het verzorgingshuis en hoef je je QR-code níet te laten scannen in het zwembad.’ 

Het opvlammende wangedrag van ondergetekende in de supermarkt valt in de categorie 
frustratie-agressie, zegt Koetsenruijter, die drie belangrijke bronnen van agressie 
onderscheidt. De eerste bron, mensen die verward zijn of onder invloed van drugs en alcohol, 
laat ze hier buiten beschouwing. 

De tweede bron van agressie zijn mensen die het ineens te veel wordt en die zich daarom 
afreageren. ‘Door een middelvinger op te steken of te snauwen. Die dat reptielenbrein van ons 
dus even niet onder controle hebben. En de derde bron van agressie zijn mensen die zich de 
hele tijd intimiderend gedragen, gewoon omdat het vaak werkt. Dus waarom zou je het niet 
doe. Bron: DG, 8 december 2021. 
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Het trainingscentrum van Jimmy Eimers. © Jan Ruland van den Brink 

Jongeren eerder uit ouderlijk huis: 'Geen tussenjaar door corona' 
 
Jongeren verlieten in 2020 op iets jongere leeftijd het ouderlijk huis dan een jaar eerder. Dat 
melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL). De gemiddelde leeftijd waarop jongeren uit huis gaan, daalde met twee maanden naar 
23,7 jaar. 
 
In de jaren voor 2019 verlieten jongeren gemiddeld steeds juist iets later hun ouderlijk huis. 
Vanaf het jaar 2012 was er een sprake van een stijging in leeftijd, blijkt uit de nieuwe cijfers 
van het CBS en het PBL.  
De meeste jongeren gaan tussen hun achttiende en dertigste levensjaar het huis uit. Vrouwen 
doen dat over het algemeen eerder dan mannen, ongeveer anderhalf jaar. Dat bleef ook vorig 
jaar zo: bij zowel mannen als vrouwen daalde de gemiddelde leeftijd waarop ze op eigen benen 
gaan staan.    
 
Studenten verlaten het ouderlijk huis eerder dan werkenden. Gemiddeld zijn werkende 
nestverlaters vijf jaar ouder. Ook gaan studenten relatief vaker alleen wonen, zonder partner. 
Dat geldt overigens voor 40 procent van alle jongeren die uit huis gaan.  
 
Waarom jongeren vorig jaar eerder uit huis gingen, is niet onderzocht, maar volgens Suzanne 
de Roos van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) kan corona een rol hebben gespeeld. 
‘Vorig jaar gingen jongeren direct na school studeren, in plaats van dat ze een tussenjaar 
namen om te reizen’, zegt ze op basis van ervaringen met de doelgroep.  
 
‘Een tussenjaar in coronatijd is niet populair, dus iedereen ging studeren’, vervolgt ze. ‘En 
daarom waren er ook meer mensen die op kamers gingen. Jongeren die een tussenjaar nemen 
wonen namelijk meestal thuis.’ 
 
Ook kan eenzaamheid hebben meegewogen bij het besluit van jongeren om op kamers te gaan, 
zegt De Roos. ‘Ze hebben veel online les gehad en hebben thuis moeten zitten. Dat is best 
eenzaam. Dan kiezen jongeren er eerder voor om in een studentenhuis te gaan wonen, om 
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toch contacten te hebben. Zo lang thuis met je ouders is ook best intensief.’  Bron: RTL 
Nieuws, 9 december 2021. 
 
Grimmige sfeer door zwarte pieten op Urk: politie houdt zeven jongeren 
aan 

Als zwarte piet verklede jongeren hebben zaterdagavond volgens de autoriteiten voor een 
‘grimmige sfeer’ gezorgd op Urk. In een dinsdagavond gepubliceerde verklaring melden de 
politie en gemeente Urk dat daarbij zeven jongeren zijn aangehouden voor onder meer het 
afsteken van vuurwerk. Vijf moesten er naar de gevangenis in Zwolle. 

Volgens de gemeente Urk verliep afgelopen weekend ‘relatief rustig’ op Urk. Toch is de 
zaterdagavond niet helemaal zonder incidenten verlopen. Op social media zijn beelden 
opgedoken van een politieauto met zwaailichten aan die in het centrum wordt tegengehouden 
door een groep zwarte pieten. Volgens de gemeente zorgden een aantal als zwarte piet verklede 
jongeren voor een grimmige sfeer. 

Daarbij heeft de politie zeven jongeren uit Urk aangehouden. Vier jongeren zijn opgepakt voor 
het afsteken van vuurwerk en het plegen van vernielingen. De overige drie jongeren zijn 
aangehouden voor het in bezit hebben van vuurwerk. 

Twee minderjarige jongeren zijn dezelfde avond nog vrijgekomen en teruggebracht naar hun 
ouders. Vijf meerderjarige jongeren zijn overgebracht naar de gevangenis in Zwolle voor 
verhoor. Er zit op dit moment niemand meer vast.  

De politie heeft meerdere zogenoemde shells, ook wel mortierbommen genoemd, en nitraten 
in beslag genomen. Dit zware vuurwerk is illegaal. De politie gaat het vernietigen.  

Op Urk stonden zaterdagavond voor het derde weekend op rij op meerdere plekken camera’s 
in het centrum. Een deel van het dorp was in november enkele weekenden aangewezen als 
veiligheidsrisicogebied, maar na een rustig verlopen weekend was dit afgelopen zaterdagavond 
niet meer het geval. De ouderenwacht is wel weer de straat op gegaan en heeft op verschillende 
plekken op Urk gesproken met verklede jongeren. Bron: De Stentor, 7 december 2021. 

Studenten met coronaklachten die zich aan quarantaineplicht houden 
raken toetskans kwijt  

Volgende week starten bij veel universiteiten de tentamenweken die veelal op de campus 
zullen plaatsvinden. Maar studenten met coronaklachten die zich aan de 
quarantaineverplichting houden en dus hun tentamen missen, raken dan bij een aantal 
instellingen een toetskans kwijt. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) voorziet dat 
studenten die eigenlijk thuis zouden moeten blijven om die reden toch hun tentamen gaan 
maken.  

‘We hebben de afgelopen weken verhalen gehoord van studenten die met coronaklachten toch 
naar hun tentamen zijn gegaan, omdat hun hogeschool of universiteit nog steeds 
gebruikmaakt van het normale herkansingsbeleid. Dit beleid zorgt ervoor dat een aantal 
studenten minder kansen heeft om hun tentamens te halen en dat de coronamaatregelen niet 
worden nageleefd’, zegt Lisanne de Roos, voorzitter van ISO.  

Volgens de studentenorganisatie zijn er zeker drie universiteiten en drie hogescholen die 
aangeven dat studenten die in quarantaine zitten niet op evenveel toetskansen kunnen 
rekenen als hun studiegenoten. Andere instellingen bieden wel een vervangend moment, maar 
alleen wanneer studenten naderhand via de examencommissie een verzoek indienen. ‘Dat lijkt 
op het eerste gezicht mooi, maar doordat studenten op voorhand geen garanties krijgen, leidt 
juist dit beleid tot veel onzekerheid bij studenten’, aldus de Roos. 

ISO wil dat elke student via een zogeheten 'Corona afmeldprotocol' direct bij het afmelden een 
vervangend toetsmoment krijgt aangeboden. Dat is bij een paar instellingen nu ook al het 
geval. Bron: AD, 9 december 2021.  
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Student met coronaklachten komt toch naar tentamen uit angst om 
toetskans te missen 

Een deel van de studenten met coronaklachten zal zich niet aan de quarantaineregels houden 
en toch naar tentamens komen, stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Deze 
studenten zijn bang dat ze anders een toetskans kwijtraken.  

Volgende week starten bij veel universiteiten de tentamenweken die, met dank aan de 
uitzonderingspositie die het kabinet gecreëerd heeft voor tentamens, veelal op de campus 
zullen plaatsvinden.  

ISO-voorzitter Lisanne de Roos: ‘We hebben de afgelopen weken verhalen gehoord van 
studenten die met coronaklachten toch naar hun tentamen zijn gegaan, omdat dat hun 
hogeschool of universiteit nog steeds gebruikmaakt van het normale herkansingsbeleid.’ 

Studenten die zich aan de quarantaineverplichting houden en dus hun tentamen 
missen, raken dan een toetskans kwijt, aldus de belangenvereniging. ‘Dit beleid zorgt ervoor 
dat een aantal studenten minder kansen heeft om hun tentamens te halen én dat de 
coronamaatregelen niet worden nageleefd.’ 

Zo schrijft Tilburg University op de website: ‘Voor studenten die vlak van tevoren niet meer 
naar de campus kunnen komen vanwege een coronabesmetting, verplichte quarantaine of 
wachttijd voor een test, gelden de normale regels rond ziekte.’ Dus zal er geen extra eerste 
gelegenheid komen. Wel kunnen deze studenten, mochten ze de reguliere herkansing niet 
halen, zich melden bij de opleiding en bijbehorende examencommissie ‘om te kijken of er 
andere mogelijkheden zijn’.  

En de hogeschool Rotterdam meldt online: ‘Wie door ziekte een toets mist, kan gebruikmaken 
van de reguliere herkansing. Dat geldt ook voor het missen van een toets door 
coronagerelateerde klachten of quarantaine.’ Kortom, geen extra eerste kans.  

Een rondje van het ISO langs de websites van verschillende instellingen laat zien dat het 
probleem breed voorkomt. Zeker drie universiteiten en drie hogescholen geven volgens de club 
aan dat studenten die in quarantaine zitten niet op evenveel kansen kunnen rekenen als hun 
studiegenoten.  

Instellingen uit enkele andere studentensteden bieden wel een vervangend moment, maar 
alleen wanneer studenten naderhand via de examencommissie een verzoek indienen.  

De studentenorganisatie wil nu dat elke student via een ‘Corona afmeldprotocol’ direct bij het 
afmelden een vervangend toetsmoment krijgt aangeboden.  

Een woordvoerder van de koepel Universiteiten van Nederland laat weten dat de instelling 
zeker bereid zijn om 'maatwerk’ te bieden in deze uitzonderlijke tijden. ‘Er wordt per geval een 
oplossing gezocht. Intussen roepen we alle studenten op om zich aan de basisregels te houden 
en contact op te nemen met hun opleiding als ze door quarantaine verplichte 
onderwijsactiviteiten moeten missen.’ Bron: AD, 9 december 2021. 

 

Laatste woorden  

Kwetsbare jongeren zijn tijdens de pandemie meer gaan blowen 

Kwetsbare jongeren zijn tijdens de pandemie meer gaan blowen. Ook drinken ze 
vaker alcohol en gebruiken ze op meer momenten lachgas. Een deel van deze groep grijpt naar 
de middelen vanwege eenzaamheid, stress, angst, of uit recalcitrantie tegen de opgelegde 
maatregelen. Dit baart deskundigen zorgen. Het risico van verslaving ligt op de loer. 
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De verandering in middelengebruik blijkt volgens Trouw uit de Antenne Regiomonitor 2020-
2021 die donderdag verschijnt. Het landelijke onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking 
met Verslavingskunde Nederland en waarvoor jongerenwerkers zijn bevraagd, richt zich 
specifiek op groepen risicojongeren tussen de 16 en 28 jaar. Bij die jongvolwassenen spelen 
er vaak meerdere problemen, zoals een moeilijke gezinssituatie of werkloosheid. Ook staan ze 
geregeld al bekend om hun middelengebruik. Bron: AD, 9 december 2021.  

Eenzaamheid en stress leiden bij kwetsbare jongeren tijdens corona vaker tot 
blowen en alcoholgebruik 

 
Risicojongeren gebruikten meer wiet en alcohol tijdens corona. Foto Hollandse Hoogte / 
Patricia Rehe 
 
De motieven voor kwetsbare jongeren om drugs of alcohol te gebruiken zijn veranderd door 
corona, blijkt uit nieuw onderzoek. 
 
Kwetsbare jongeren zijn tijdens de pandemie meer gaan blowen. Ook drinken ze vaker alcohol 
en gebruiken ze op meer momenten lachgas. Een deel van deze groep grijpt naar de middelen 
vanwege eenzaamheid, stress, angst, of uit recalcitrantie tegen de opgelegde maatregelen. Dit 
baart deskundigen zorgen. Het risico van verslaving ligt op de loer. 
 
De verandering in middelengebruik blijkt uit de Antenne Regiomonitor 2020-2021, die 
vandaag verschijnt. Het landelijke onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met 
Verslavingskunde Nederland en waarvoor jongerenwerkers zijn bevraagd, richt zich specifiek 
op groepen risicojongeren tussen de 16 en 28 jaar. Bij die jongvolwassenen spelen er vaak 
meerdere problemen, zoals een moeilijke gezinssituatie of werkloosheid. Ook staan ze geregeld 
al bekend om hun middelengebruik.  
 
Waar het gebruik van het stimulerende xtc ‘implodeerde’ omdat het uitgaansleven op slot ging, 
nam het gebruik van meer dempende middelen het afgelopen jaar toe. Volgens een van de 
onderzoekers, Ton Nabben van de Hogeschool van Amsterdam, vormen de resultaten daarmee 
een spiegel van wat er op dit moment in de samenleving gebeurt.  
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‘De motieven om te gebruiken zijn in het coronajaar verschoven. Er zijn groepen die ook voor 
de pandemie wel vaker blowden. Ze komen bij elkaar, zetten een muziekje op en zien blowen 
als een bekrachtiging van de groep. Daaromheen ondernemen ze eigen activiteiten, zoals 
sporten of school. Nu die activiteiten door corona wegvielen, zijn ze meer gaan blowen en ook 
op andere momenten van de dag.’  
 
De reden dat iemand middelen gebruikt, is bovendien een belangrijke risicofactor voor 
verslaving, zegt verslavingsdeskundige Floor van Bakkum. ‘Stel je gebruikt cocaïne op het 
moment dat je je goed voelt, dan loop je misschien risico op dat moment, maar je bent niet 
direct verslaafd. Maar als je coke gebruikt wanneer je net je baan hebt verloren, of wanneer 
je je angstig voelt, dan krijgt het middel een heel andere functie. Het kan dan ingewikkelder 
worden om het gebruik in de hand te houden.’  
 
Van Bakkum benadrukt wel dat de regiomonitor niets zegt over het drugs- en alcoholgebruik 
onder Nederlandse jongeren in het algemeen. Zo is er ook een groep die in de coronacrisis 
juist minder dronk, slikte of snoof, omdat feestjes en andere sociale activiteiten niet 
doorgingen.  
 
Toch klonken al eerder verontruste berichten over het middelengebruik onder jonge mensen. 
Zo sprak demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid vorige maand nog 
zijn zorgen uit over het drank- en drugsgebruik onder studenten, in combinatie met de 
verslechterde mentale gezondheid door de coronacrisis. Hij deed dat in reactie op onderzoek 
waaruit onder meer bleek dat studenten die veel alcohol drinken of regelmatig een xtc-pil 
slikken, zich niet slechter voelen, maar dat dit verband er wél is bij het gebruik van cannabis. 
 
Naast de motieven van drugs- en drankgebruik, keek de Antenne Regiomonitor ook naar 
regionale verschillen. Lachgas wordt met name door risicojongeren uit de grote steden 
gebruikt. Voor corona gebeurde dat ook in clubs en shishalounges, nu vooral op straat en in 
de auto. Het is volgens Nabben moeilijk voor jongerenwerkers en andere professionals om er 
zicht op te krijgen. 
 
De designerdrug 3-MMC is juist vooral populair onder jongeren in dorpen. Het is het enige 
oppeppende middel dat in het afgelopen coronajaar wél een opmars maakte. Vanwege de 
gezondheidsrisico’s is 3-MMC sinds eind oktober officieel verboden. Het is nog te vroeg om te 
zeggen wat het effect daarvan is op het gebruik, aldus Nabben. Bron: Trouw, 9 december 
2021. 
 
Drugsgebruikers in Amsterdam, elke groep zijn eigen middel en motief 
 
Door een kritisch rapport over het Amsterdamse antidrugsbeleid staan plotseling ook de 
gebruikers in de schijnwerpers. Wie zijn dat eigenlijk? Het smoelenboek van de grootste 
spelers uit de hoofdstedelijke drugsscene. 
 
In Amsterdam is drugsgebruik het nieuwe normaal. Wie die zin leest in het veelbesproken 
onderzoek ‘De achterkant van Amsterdam’ dat vorige week verscheen, kan de indruk krijgen 
dat iedere hoofdstadbewoner en toerist er snuivend, blowend en slikkend de dag doorkomt. 
 
Het is goed dat meteen even te relativeren. Kijk je naar de cijfers dan is duidelijk dat een ruime 
meerderheid van de dik 820.000 inwoners niets met drugs van doen heeft. Gevraagd naar het 
cannabisgebruik het afgelopen jaar bijvoorbeeld, zei bijna een kwart van de volwassenen tot 
65 jaar in de hoofdstad ja. Voor harddrugs als xtc en cocaïne ligt dat percentage op 15 procent. 
De cijfers komen uit gezondheidsonderzoek van GGD Amsterdam uit 2018.  
 
Neemt niet weg dat er wel degelijk groepen zijn in de hoofdstad waar drugsgebruik wel is 
genormaliseerd. Daarvoor hebben ze allemaal hun eigen reden. Net als dat ze hun eigen 
favoriete middelen hebben, en hun eigen problemen. 
 
Wie zijn die groepen? Dankzij de vele onderzoeken die er in Nederland worden gedaan naar 
middelengebruik, onder meer door de GGD en instituten als het Trimbos en Jellinek, is daar 
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een redelijk beeld van te krijgen. Specifiek voor Amsterdam worden al sinds 1993 trends in 
drugsgebruik in kaart gebracht in het Antenne-onderzoek.  
 
De yogasnuiver 
Politiebaas Erik Akerboom was een van de eersten die het over yogasnuivers had. De term 
moet niet te letterlijk worden genomen. Niet iedereen in deze groep doet aan yoga en snuift 
alleen, ze slikken en roken ook weleens middelen. Het gaat Akerboom vooral om het fenomeen: 
mensen die doordeweeks gezond eten en regelmatig sporten, terwijl ze zich in het weekend 
tegoed doen aan allerlei verboden middelen.  
 
De yogasnuiver weet heus wel dat drugs niet goed zijn, al heerst bij deze groep ook sterk het 
idee dat alcohol en sigaretten, wel legaal, minstens zo slecht zijn voor je gezondheid. Het 
gebruik van drugs wordt over het algemeen goed gepland. Zo doet de yogasnuiver aan wat 
onderzoekers ‘roesmanagement’ noemen. Het moment van slikken wordt samen met de 
dosering goed getimed. 
 
Wat gebruikt de yogasnuiver zoal? Van alles, denk aan cocaïne, lsd of 4-FA – ook wel xtc-light 
genoemd. Maar vooral xtc blijft populair. Het zorgt voor een gevoel van verliefdheid en van 
verbintenis. Kleuren en geluiden worden opeens anders waargenomen. Een pilletje slikken is 
voor veel yogasnuivers dan ook nauw verbonden aan het bezoeken van een festival of andere 
feestje. Dat is te merken in de Amsterdamse uitgaanswereld. Vraag je uitgaanders naar het 
gebruik van xtc – zoals het Antenne-onderzoek in de hoofdstad doet – dan zeggen vier op de 
vijf ooit weleens een pilletje te hebben geslikt. Bijna de helft deed dat de afgelopen maand nog. 
 
Wel is het zo dat de yogasnuiver ook weer niet elk weekend losgaat. De gebruikers in het 
uitgaanslevens nemen per jaar gemiddeld vijf keer xtc. Bijna een kwart van de slikkers gaf 
aan het middel naar eigen smaak eigenlijk te veel of te vaak te nemen. Maar over het algemeen 
geldt: hoe ouder iemand wordt, hoe minder geneigd nog eens een pilletje te slikken. Het 
Antenne-onderzoek noemt het zelfs een wetmatigheid dat veel gebruikers naarmate ze de 
dertig naderen hun belangstelling voor xtc langzaam beginnen te verliezen. Al zijn er 
natuurlijk ook volhouders. 
 
De drugstoerist 
Wandelend door het centrum van de hoofdstad zijn ze bijna niet te missen: blowende toeristen. 
Soms parkeren ze de auto op de gracht en hangt een groep veelal jonge Europeanen er de hele 
dag stoned rond. Keuze zat aan plekken waar de wiet kan worden aangeschaft: Amsterdam 
kent 167 coffeeshops, waarvan dik de helft in het centrum.  
 
Hoeveel toeristen speciaal naar Amsterdam komen om eens flink stoned te worden, is niet 
precies bekend. De laatst beschikbare cijfers komen uit 2012. Toen hield Amsterdam 
Marketing een enquête onder bezoekers van de hoofdstad. Zo’n 16 procent van hen noemde 
coffeeshops en softdrugs als de voornaamste reden om de stad te bezoeken. Ruim een derde 
zei ook daadwerkelijk een coffeeshop te hebben bezocht, wat overigens nog niet betekent dat 
ze er ook hebben geblowd. Dergelijk onderzoek is sindsdien niet meer herhaald, volgens 
hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp, die ‘De achterkant van 
Amsterdam’ schreven, omdat het toch vooral sociaal wenselijke antwoorden oplevert.  
 
De toerist die naar Amsterdam komt omdat het de plek lijkt waar alles kan, houdt het niet 
alleen bij een joint. Cijfers over het gebruik van harddrugs onder toeristen in de hoofdstad 
ontbreken, maar opvallend is wel dat uit de ‘Monitor drugsincidenten’ blijkt dat de groep vaker 
in de problemen komt na drugsgebruik dan Nederlandse gebruikers. Dat gebeurt vooral na 
cannabisgebruik, maar ook xtc bracht flink wat buitenlandse bezoekers naar een ziekenhuis 
of EHBO-post op festivals. Vaak ook hadden toeristen middelen door elkaar gebruikt. 
Overigens werden bijna alle incidenten met drugs bij toeristen geregistreerd in Amsterdam.  
 
De Zuidassnuiver 
Het is eigenlijk een cliché: de hardwerkende advocaat of bankier die, om op de been te blijven 
in zijn gesjeesde leven, een lijntje coke snuift. Toch komen clichés vrijwel nooit uit de lucht 
vallen. 
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In Amsterdam wordt zo’n vier kilo (versneden) cocaïne per dag gesnoven, schrijven Tops en 
Tromp in hun rapport op basis van het KWR-rioolonderzoek. Vraag je het uitgaanders in de 
hoofdstad, zoals het laatst beschikbare Antenne-onderzoek deed, dan zegt 39 procent dat ze 
het laatste jaar weleens een lijntje coke hebben gesnoven. Een kwart van hen zegt dat meer 
dan tien keer in een jaar te hebben gedaan. 
 
De cokesnuiver is relatief gezien vaak man en hoogopgeleid. Onder de harddrugs is het ook 
een dure drug: gebruikers betalen meestal tussen de vijftig en zeventig euro per gram. 
Vandaar de naam Zuidassnuiver: vooral mensen met goede banen in een van de hoge 
kantoorgebouwen kunnen het zich permitteren om met regelmaat een lijntje te gebruiken. 
Bestellen gaat vaak via een appje naar de vaste dealer, waarna de drugs binnen korte tijd door 
een koerier worden afgeleverd. 
 
Voor het Antenne-onderzoek werden cokegebruikers geïnterviewd. Een deel van hen ziet coke 
als uitkomst om alle ballen in de lucht te houden. Velen hebben ervaring met xtc, maar de 
dipdag die dat oplevert – een soort uitgestelde zware kater – past niet in het drukke leven met 
een baan, jong gezin of studie. Wel gaat cokegebruik vaak gepaard met alcohol drinken. 
 
Opvallend is dat deze groep lijkt in te zien dat ze er een slechte gewoonte op nahouden, al 
geeft zeker niet iedereen dat toe. Cocaïne kan sluipenderwijs een patroon worden: iemand 
ervaart stress, drinkt veel, snuift wat, en voor je het weet wordt dat een dagelijkse 
vanzelfsprekendheid. Onder uitgaanders die Antenne sprak zei 28 procent van de recente 
gebruikers te vinden dat zij te veel of te vaak cocaïne gebruiken. 
 
De blower 
Met het grote aanbod aan coffeeshops, is de mogelijkheid een joint te roken nooit ver weg voor 
inwoners van Amsterdam. Volgens hoogleraar Tops en journalist Tromp wordt er door de 
hoofdstadbewoner ook meer geblowd dan door inwoners van andere grote steden in het land. 
 
Wat een pilletje is voor mensen die naar clubs gaan waar house, techno of andere 
elektronische muziek wordt gedraaid, is een joint vooral populair in wat het Antenne-
onderzoek de ‘urban scene’ noemt: clubs waar met name hiphop wordt gedraaid. Vooral 
mannen steken er graag een joint op, iets wat in sommige clubs wordt gedoogd. 
 
Volgens Antenne is blowen meer geritualiseerd dan elk ander middel. Het draaien van de joint 
en die vervolgens samen met anderen oproken. Je wordt er lekker relaxed van. Dat is ook de 
reden dat cannabis soms naast andere middelen wordt gebruikt, zoals xtc en cocaïne. De joint 
werkt dan als een soort demper voor die ‘uppers’. 
 
Een groep waarin blowen populair is, wordt gevormd door mbo-studenten. Terwijl zij relatief 
gezien weinig xtc of cocaïne gebruiken, gaf in 2016 bijna een op de vijf aan een blower te zijn. 
 
Ook Amsterdamse scholieren steken vaker een joint op dan het landelijke gemiddelde, bleek 
in datzelfde jaar na onderzoek van GGD Amsterdam. Een kwart van de ondervraagde 
scholieren uit havo 5 en vwo 6 gaf aan de afgelopen maand wiet te hebben gerookt – landelijk 
ligt dat percentage onder scholieren op vijftien. De Amsterdamse tieners lijken niet veel kwaad 
te zien in af en toe blowen, bleek uit het onderzoek. Pas bij veelvuldig gebruik zien de 
scholieren cannabis als erg schadelijk voor de gezondheid. 
 
De traditionele junk 
Wie nu achter het Centraal Station van Amsterdam komt, kan zich moeilijk voorstellen dat 
dit jaren geleden nog de plek was waar aan drugs verslaafde prostituees of andere junks 
rondhingen. Maar dat deze groep, veelal verslaafd aan heroïne, minder zichtbaar is geworden, 
betekent niet dat ze helemaal zijn verdwenen. 
 
Wel neemt het aantal traditionele junks al jaren af, concluderen verslavingsdeskundigen 
onder meer op basis van het aantal mensen dat methadon krijgt van GGD of huisarts. Begin 
jaren tachtig werd door de gemeente besloten de zware pijnstiller beschikbaar te stellen aan 
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alle heroïneverslaafden in de stad. Nu blijkt uit de laatst beschikbare cijfers uit het Antenne-
onderzoek dat het in 2002 nog ging om dik 2700 methadoncliënten in behandeling, terwijl dat 
aantal tien jaar later was gedaald naar rond de 2000 mensen. 
De groep wordt ook steeds ouder: van 28 jaar in 1985 naar 50 jaar in 2010. Volgens Antenne 
stijgt de leeftijd met ongeveer een jaar per jaar. Heeft die lijn zich doorgezet, dan zou de 
gemiddelde junk nu dus tegen de zestig lopen. 
 
Hoewel probleemgebruikers in alle groepen voorkomen, is dit de categorie van de grote 
problemen. Twee derde gebruikt ook andere middelen, meestal crack (een rookbare variant 
van cocaïne). Ook is volgens Jellinek vaak sprake van psychiatrische problemen en hebben 
veel junks een strafblad en geen dak boven het hoofd. 
 
Ook gezondheidsproblemen zijn alom vertegenwoordigd. Zo zijn longen en luchtwegen 
aangetast door het lange tijd roken van heroïne in combinatie met sigaretten. Door vervuilde 
spuiten komen ziektes als hepatitis of hiv voor. Al constateert GGD Amsterdam wel dat die 
ziekten de afgelopen jaren zijn afgenomen. Het verspreiden van schone naalden speelt daarin 
een rol. In 2016 werden er 90.000 naalden geruild. Begin jaren negentig lag dat aantal nog op 
meer dan miljoen. Bron: Trouw, 4 september 2019.  
 
Studenten kampen massaal met mentale problemen, kabinet wil snel 
maatregelen  
 
Studenten op hogescholen en universiteiten lijden zwaar onder de coronacrisis. Voor de 
pandemie waren er al zorgen over de mentale gezondheid van deze jongeren, nu blijkt uit 
onderzoek onder studenten dat de maatregelen veel van hun klachten hebben verergerd. 
 
Op verzoek van het demissionaire kabinet lieten het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD 
GHOR Nederland afgelopen voorjaar een enquête rondgaan, midden in de derde coronagolf. 
Die werd door ruim 28.000 studenten ingevuld. Het is voor het eerst dat landelijk onderzoek 
is gedaan naar het welbevinden van studenten. 
 
De helft laat weten psychische klachten te hebben. Ruim driekwart van de studenten voelt 
zich eenzaam. Een groot deel daarvan, 80 procent, zegt dat de coronacrisis voor een belangrijk 
deel aan die eenzaamheid bijdraagt. 
 
Ook zegt een kwart van de studenten in de maand voorafgaand aan de enquête af en toe of 
vaker de wens te hebben gehad dood te willen of levensmoe te zijn. Ze willen gaan slapen en 
nooit meer wakker worden.  
 
Als slapen lukt. Want ook slaapproblemen komen geregeld voor: vier op de tien jongeren had 
er in de maand voor de enquête mee te maken. Niet zo vreemd, zeggen de onderzoekers, als je 
kijkt naar de stress die studenten ervaren: 62 procent zegt veel of heel veel stress te hebben. 
 
Die wordt vooral veroorzaakt door de studie en door de ervaren prestatiedruk. Een ruime 
meerderheid van de deelnemende studenten zei meer stress te hebben door de coronacrisis 
en de maatregelen.  
 
In een reactie op het onderzoek schrijft het demissionaire kabinet dat ´met de grootste 
urgentie´ in het hoger onderwijs een aanpak moet komen om studenten te begeleiden die te 
maken hebben met stress, prestatiedruk en eenzaamheid. Ook moet meer worden gedaan aan 
preventie en vroegsignalering van problemen. Het kabinet zegt daarover in gesprek te gaan 
met universiteiten, hogescholen en studenten zelf. 
 
Paul Blokhuis, demissionair staatssecretaris van volksgezondheid, maakt zich ook zorgen over 
het middelengebruik onder studenten. Ook daar liet het kabinet onderzoek naar doen. 27 
procent van de ondervraagde studenten zegt een overmatige of stevige drinker te zijn. 
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Een derde heeft het voorbije jaar een joint gerookt, en 13 procent heeft xtc geslikt. Het 
middelgebruik in combinatie met de problemen rond de mentale gezondheid van studenten, 
is reden om in actie te komen, aldus Blokhuis. 
 
Volgens het onderzoek voelen studenten die veel alcohol drinken of regelmatig een xtc-pil 
slikken zich niet slechter. Bij het gebruik van cannabis is er wel een verband met een slechter 
mentaal welbevinden. Er is daarom meer onderzoek nodig naar de motieven van studenten 
om te blowen, vinden de onderzoekers. 
 
Ook studievertraging heeft een negatief effect op de geestelijke gesteldheid van studenten, al 
is het effect daarvan klein. Daarnaast speelt financiële stress over de studieschuld mogelijk 
een (kleine) rol bij de studenten die zich slecht voelen. Bron: Trouw, 11 november 2021.  
 
Jongeren moeten leren leven met tegenslagen, ook na corona  
 
De Nederlandse jeugd was tot voor kort de gelukkigste van de wereld, maar in coronatijd 
zouden jongeren er opeens alarmerend slecht aan toe zijn. Moeten jongeren niet vooral wat 
weerbaarder worden, vraagt pedagoog, filosoof en jurist Ron Ritzen zich af. 
 
Corona trekt een zware wissel op het leven van jongeren. Na één maand in coronatijd trokken 
vertegenwoordigers van studenten in april 2020 aan de alarmbel: studenten werden 
onevenredig hard getroffen door corona, want hun toekomst zou worden bedreigd.  
 
Nog voor het uitbreken van de tweede lockdown zei 60 procent van de studenten mentaal last 
te hebben van de coronacrisis. Inmiddels is dat cijfer nog veel dramatischer: bijna 7 van de 
10 jongeren voelt zich nog slechter dan tijdens de eerste lockdown. 
 
Een derde van alle studenten geeft het leven een onvoldoende. Er zou zelfs een deltaplan voor 
jongeren moeten worden opgesteld. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, en 
anderen pleitten er onlangs voor om de vrijheid van jongeren te vergroten. Ze zouden dan ook 
als eersten moeten worden gevaccineerd, alle adviezen van het RIVM ten spijt. 
 
Niet lang geleden concludeerde Unicef nog dat de Nederlandse jeugd niet alleen de gelukkigste 
van de wereld was, maar ook dat deze Nederlandse jongeren het meest tevreden over hun 
leven waren. 
 
Uit het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) uit 2017 blijkt dat 
Nederlandse leerlingen van 11 tot en met 16 jaar steeds positiever worden over hun relatie 
met ouders, vrienden en klasgenoten. 81 procent van de basisschooljongeren en 76 procent 
van de jongeren in het voortgezet onderwijs ervaart veel steun in het gezin. Ook de 
economische toekomst van de jeugd is goed te noemen, meent een aantal economen. 
 
Dat in het prille begin van de eerste lockdown de alarmklok al werd geluid, roept een aantal 
vragen op. Maar één fundamentele vraag wordt zelden gesteld: moeten we ‘onze’ jeugd niet 
weerbaarder maken? 
 
Aryan van der Leij, emeritus hoogleraar orthopedagogiek, stelde én beantwoordde die vraag 
in 2013 wel: jongeren leren niet met tegenslagen omgaan. Hij krijgt nu gelijk van de jongeren 
zelf. In een relatief korte periode lijkt de jeugd massaal onderuit te gaan. Kennelijk is het 
gevoel van tevredenheid en geluk dermate broos, dat een tegenslag als gevolg van 
coronamaatregelen niet kan worden opgevangen.  
 
Die tegenslagen zullen in het leven van jongeren niet stoppen met het verdwijnen van de 
coronamaatregelen. Een aantal van die tegenslagen zal weliswaar niet meteen een 
vergelijkbare maatschappelijke impact hebben, maar ze hebben wel degelijk impact op het 
persoonlijke leven. 
 
Relaties lopen stuk. Zo eindigt een derde van de huwelijken vroeg of laat in een scheiding. De 
vooruitzichten op een goede baan mogen dan wel goed zijn, maar de jongeren maken zich 
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desondanks zorgen over hun toekomstige baan. Wel is het zo dat door de goede 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs het steeds lastiger zal worden om juist die ene 
aantrekkelijke en felbegeerde baan te verwerven. De concurrentie is nu eenmaal vele malen 
groter dan in het verleden.  
De vanzelfsprekendheid om interessante en goedkope (vlieg)reizen te maken, kenmerkend 
voor pakweg de laatste vijfentwintig jaar, is alleen al om ecologische redenen niet houdbaar. 
 
En het is nog maar de vraag in welke mate pandemieën in de toekomst volledig uit te bannen 
zijn. Tegenslagen, in welke vorm dan ook, horen bij het leven, ook in een van meest welvarende 
landen van de wereld. 
 
Deze crisis maakt duidelijk dat jongeren naar eigen zeggen niet opgewassen zijn tegen 
tegenslagen. Dat is, ondanks hun beste bedoelingen, opvoeders en docenten aan te rekenen. 
Bron: Trouw, 23 februari 2021. 
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