
1 
 

 
 
 
Corona 
Pandemie 
Deel 42 

Anneke Koers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Eerste woorden 

De coronacrisis grijpt diep in op hoe we werken, hoe we leven, hoe we leren en hoe we zorgen. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt vanaf het begin van de coronacrisis de 
maatschappelijke effecten binnen onze samenleving. Sociale stressfactoren als eenzaamheid 
en zorgen over werk, onderwijs, onze naasten en toekomst nemen toe. Hoe houden we de 
kwaliteit van ons leven op peil en hoe houden we de samenleving als geheel bij elkaar? Bij 
welke groepen gaat de rek er langzaam uit? Welke mogelijke kansen en positieve 
ontwikkelingen biedt de crisis? SCP brengt de inzichten daarover samen. Het adviseert, op 
basis van de bevindingen, het beleid van het kabinet. De bijeengebrachte inzichten publiceert 
SCP in dit dossier. 

De coronamaatregelen die gericht zijn op het indammen van de epidemiologische verspreiding 
van het virus grijpen diep in op hoe we werken, hoe we leven, hoe we leren en hoe we zorgen. 
Om de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis in de toekomst beheersbaar te houden, 
is het van belang om de effecten die corona op ons algehele welzijn heeft, mee te wegen in de 
huidige besluitvorming. Hoe houden we de kwaliteit van ons leven op peil en hoe houden we 
de samenleving als geheel bij elkaar? 

Er waren de afgelopen jaren – ook toen het economisch goed ging – hardnekkige verschillen 
tussen groepen. In de coronacrisis lopen kwetsbare groepen extra risico. Bij deze groepen 
komt de coronacrisis bovenop de problemen die er al waren. Beleid gericht op de 
arbeidsmarkt, onderwijs, sociaal domein en de maatregelen van de Rijksoverheid én 
werkgevers rondom thuiswerken moeten hier rekening mee houden. Hierbij moet ook 
aandacht zijn voor de mate waarin het gevoerde beleid en de maatregelen de solidariteit tussen 
groepen kan aantasten of de verhoudingen tussen groepen op scherp kan zetten. Deze 
onzekere tijden vragen om een integrale aanpak van het kabinet die gericht is op brede 
welvaart én het welbevinden naast de bestrijding van de crisis. 

Onze samenleving en onze economie hebben door de coronacrisis een enorme klap gehad. Het 
is niet verstandig om alleen op crisisbeheersing in te zetten. Mensen hebben behoefte aan een 
lange termijn perspectief. In wat voor land willen we met elkaar leven? Daarbij is inzetten op 
groeivermogen verstandig. Maar wel in brede zin; in veilig samenleven, in economisch en 
sociaal aanpassingsvermogen, in duurzaamheid en in onderling vertrouwen. Extra aandacht 
is daarbij nodig voor kwetsbare groepen en voor de rekening die anders bij jongeren en 
toekomstige generaties terechtkomt. De planbureaus werken samen om kabinet te adviseren 
op een breed herstelbeleid. Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, 12 februari 2021. 

De toepassing van het profijtbeginsel bij het openen van de samenleving 

De coronacrisis duurt nu langer dan een jaar. Er is sprake van een derde golf, maar 
tegelijkertijd wordt er nagedacht over het eind van de tunnel. Door de vorderende 
vaccinatiecampagne en de veel bredere beschikbaarheid van (snel)testen sprak het kabinet in 
de persconferentie van 8 maart 2021 voor het eerst hardop over het ‘openen van de 
samenleving.’ Het openen van de samenleving biedt mensen perspectief, maar gaat 
tegelijkertijd gepaard met een collectief probleem van enorme proporties: het in bedwang 
houden van het virus. Openen betekent dus ‘veilig openen’, dit gaat in veel gevallen 
stapsgewijs. De eerste voorzichtige stapjes zijn inmiddels gezet. Veel scholen zijn een deel van 
de week open en er worden testevenementen georganiseerd om te bezien hoe grotere 
bijeenkomsten veilig kunnen plaatsvinden. 

Hoe dit veilig openen er ook uitziet, in alle situaties betekent het een collectieve inspanning 
die geld kost. Testen kosten geld, testbewijzen kosten geld, vaccineren kost geld en het fysiek 
coronaproof maken van gebouwen kost geld. De vraag ‘wie betaalt wat?’ komt met het openen 
van de samenleving en het afnemen van de crisissfeer nadrukkelijker op tafel liggen; de 
collectieve opgave gaat gepaard met een stevig verdelingsvraagstuk. Dit essay richt zich op 
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het openen van een aantal ‘niet-essentiële’ onderdelen van de economie rond sociaal verkeer, 
sport en cultuur, zoals restaurants en cafés, festivals, sportdeelname en culturele 
evenementen en musea. We bespreken hier alleen het verdelingsvraagstuk; we gaan niet in 
op de timing of de wijze van openen en evenmin op de effectiviteit van testbeleid. . Bron: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 15 april 2021. 

Onderzoek naar vermeend kerstfeestje 

Het onderzoek dat de Britse premier Boris Johnson laat uitvoeren naar een vermeend 
kerstfeestje in zijn kantoor vorig jaar kijkt ook naar twee andere bijeenkomsten. Het gaat 
volgens een hoge regeringsmedewerker om een ander vermeend samenzijn op Downing Street 
op 27 november, en een bijeenkomst op een afdeling van het ministerie van Onderwijs op 10 
december. 

Het nieuws over het kerstfeestje op 18 december op Downing Street ontpopt zich tot een 
schandaal in het Verenigd Koninkrijk. Recent zijn beelden opgedoken waarin topmedewerkers 
van Johnson grappen maken over een kerstfeest op kantoor, waar grote verontwaardiging over 
is ontstaan. Feesten waren op dat moment niet toegestaan vanwege de strenge 
coronamaatregelen die in Engeland van kracht waren. Bron: AD, 9 december 2021. 

Vrijgeven van patenten van vaccins is volgens het kabinet niet de 
oplossing voor arme landen die een groot tekort hebben aan vaccins 

Het vrijgeven van patenten van vaccins tegen het coronavirus is volgens het kabinet niet de 
oplossing voor arme landen die een groot tekort hebben aan vaccins. Het is geen 'toverstokje', 
zei demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking) in de Tweede Kamer. 

Volgens hem is er internationaal ook geen steun om octrooien vrij te geven. De Amerikanen 
hebben er eerder wel voor gepleit, maar uiteindelijk is het daarbij gebleven. Bovendien is voor 
de productie van vaccins ook technologie nodig en die komt niet vrij met het patent, aldus de 
minister. Daar kun je bedrijven volgens hem niet toe dwingen. 

Hij ziet veel meer in het vrijwillig delen van de kennis door farmaceuten. Daar is de 
Wereldgezondheidsorganisatie ook mee bezig. Onder meer in Zuid-Afrika zal een 
productiefaciliteit worden opgezet in samenwerking met plaatselijke bedrijven. In het verleden 
heeft dit ook gewerkt, zegt De Bruijn. ‘Het is een beproefd recept.’ 

In de Kamer hebben onder meer PvdA en GroenLinks erop aangedrongen het alleenrecht op 
vaccins bij farmaceuten weg te nemen. De Bruijn ziet wel wat in dwanglicenties als arme 
landen een tekort blijven houden aan vaccins. Een fabrikant wordt dan gedwongen om een 
concurrent een licentie te geven voor het maken van het vaccin. 

Er is volgens de bewindsman ook geen probleem met de beschikbaarheid van het vaccin tegen 
het coronavirus. Er worden ongeveer 1,5 miljard doses per maand geproduceerd en 
de verdeling ervan is het grote probleem, zei hij. De distributie van het vaccin in arme landen 
gaat niet goed en er bestaat daar ook veel weerstand tegen het vaccin. Bron: AD, 9 december 
2021. 

In weinig regio's in Europa testen zo veel mensen positief op het 
coronavirus als in Limburg 

In weinig regio's in Europa testen zo veel mensen positief op het coronavirus als in Limburg. 
Twee op elke 75 inwoners bleken in de afgelopen twee kalenderweken het virus onder de leden 
te hebben. Van de 211 Europese districten zijn er maar vijf die nog meer coronagevallen 
hebben.  
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De Europese gezondheidsdienst ECDC maakt elke week een coronakaart. Die is gebaseerd op 
het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken. Voor de kaart van donderdag 
is dat de periode van 22 november tot en met 5 december. Limburg telde in die weken 29.766 
positieve tests. Omgerekend zijn dat 2664 gevallen op elke 100.000 Limburgers. 

Vergeleken met de vorige kaart blijft het aantal gevallen in Limburg vrijwel gelijk, het stijgt 
met 1,8 procent. Toch stijgt Limburg op de Europese ranglijst van de twaalfde naar de zesde 
plaats. Dat komt doordat het aantal gevallen in andere brandhaarden snel daalt, met name 
in Oostenrijk. In de deelstaat Opper-Oostenrijk nam het aantal gevallen in een week tijd met 
34 procent af en in Salzburg met 32 procent. 

In sommige Nederlandse provincies is ook een voorzichtige daling te zien, voor het eerst sinds 
het begin van de huidige golf. In Gelderland ligt het aantal positieve tests bijna 4 procent lager 
dan bij de kaart vorige week. Ook in Overijssel, Flevoland en Noord-Holland daalt het aantal 
gevallen. Toch blijft het hele land voor de vierde week op rij op donkerrood staan, de hoogste 
waarschuwingskleur die het ECDC heeft.  

De kaart van Europa kleurt roder dan vorige week. In totaal staan nu 132 regio's op 
donkerrood, tegen 119 vorige week. De 'lichte' plekken op de kaart zijn in Italië, Spanje en 
Roemenië. Bron: AD, 9 december 2021. 

Besturen van basisscholen zijn verdeeld over de vraag of de scholen 
een week voor de kerstvakantie al dicht moeten 

Besturen van basisscholen zijn verdeeld over de vraag of de scholen een week voor de 
kerstvakantie al dicht moeten, meldt de PO-Raad op basis van een peiling onder de leden. De 
raad wil dat het kabinet voor het weekend besluit over zo'n scholensluiting. 

55 procent van de schoolbesturen is tegen een week sluiting met afstandsonderwijs 
voorafgaand aan de kerstvakantie. De PO-Raad vindt de term 'verlengde kerstvakantie' - die 
ook wel gebruikt wordt voor de scholensluiting - misleidend. ‘Kinderen moeten wel gewoon les 
krijgen’, aldus een woordvoerster. Het gaat volgens haar dus om een week les op afstand en 
om dat te organiseren hebben scholen voldoende tijd nodig. 

Het Outbreak Management Team vindt dat het met de kerstdagen op komst 'nuttig kan zijn' 
om de vakantie voor het basisonderwijs een week eerder te laten beginnen, in de strijd tegen 
de verspreiding van het coronavirus. Maar demissionair minister van Volksgezondheid Hugo 
De Jonge wees erop dat een deel van de kinderen 'toch opgevangen zal moeten worden, omdat 
ouders moeten werken.’ De maatregel zou dan niet zo helpen. Komende dinsdag heeft het 
kabinet een 'weegmoment' van de coronamaatregelen gepland, maar dan pas beslissen over 
een sluiting is volgens de PO-Raad veel te laat, meldde de vertegenwoordiger van de 
basisscholen eerder deze week al. 

De PO-Raad vindt zelf een algehele scholensluiting ook geen goed idee. Voorzitter Freddy 
Weima: ‘Alles afwegend is voor ons een algehele scholensluiting niet aan de orde, zeker omdat 
een meerderheid van de schoolbesturen aangeeft dat onderwijs bieden onder de huidige 
omstandigheden zwaar is, maar dat ze de scholen in het belang van de leerlingen open willen 
houden tot de vakantie.’ Bron: AD, 9 december 2021. 

Vlaamse minister-president Jan Jambon pleit om de beperkingen voor  
cultuur- en evenementensector op te heffen 

De Vlaamse minister-president Jan Jambon wil er voor pleiten om de bestaande beperkingen 
voor de cultuur- en evenementensector opnieuw op te heffen. Dat heeft Jambon vandaag in 
de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Orry Van de 
Wauwer (CD&V), Elisabeth Meuleman (Groen) en Filip Brusselmans (Vlaams Belang). 
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Jambon hoopt dat de cultuur- en evenementensector snel opnieuw kunnen openen zonder de 
huidige beperkingen. ‘Ik heb vorige week een korte, maar stevige maatregel voorgesteld om de 
druk op de zorg naar beneden te krijgen. Mijn insteek voor het volgende Overlegcomité zal zijn 
dat die korte periode achter de rug is en dat de recreatieve sector opnieuw kan opengaan’, 
aldus Jambon. Bron: AD, 9 december 2021. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is niet veranderd 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is 
praktisch onveranderd vergeleken met een dag eerder, zo valt te lezen in de meest recente 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er 
nu 2830 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 
er 6 meer dan woensdag. 

Op de intensive cares liggen 626 coronapatiënten, evenveel als woensdag. Op de 
verpleegafdelingen worden nu 2204 coronapatiënten behandeld. Dat zijn er 6 meer dan een 
dag eerder. 

Afgelopen etmaal werden er 297 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Op de ic's werden 33 patiënten met corona opgenomen. Ernst Kuipers, 
voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gaf eerder deze week aan dat de 
instroom van Covidpatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen is. Bron: AD, 9 
december 2021.  

Nog steeds tien mensen in quarantainehotel in Badhoevedorp 

In het quarantainehotel in Badhoevedorp verblijven nog steeds zo'n tien mensen, laat de GGD 
weten. Ze zitten daar al bijna twee weken, sinds vrijdag 26 november. In totaal werden 44 
mensen naar het hotel gebracht. Dat gebeurde nadat ze positief testten op het coronavirus, 
na vluchten vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol. 

‘Elke dag mogen er mensen vertrekken, vandaag waarschijnlijk ook weer. We verwachten dat 
het hotel na het weekend nagenoeg leeg zal zijn’, vertelt een woordvoerder van GGD 
Kennemerland. In het hotel verblijven zowel mensen die nog steeds positief testen als hun 
naasten. Ook kan het zo zijn dat mensen die weg mogen nog iets langer blijven, omdat ze 
praktische zaken zoals vliegtickets moeten regelen na een negatieve test, legt de woordvoerder 
uit. 

Tot het massale testen van passagiers werd besloten vanwege het opduiken van de Omikron-
variant van het virus in zuidelijk Afrika. Die werd uiteindelijk bij achttien van de positief 
geteste passagiers vastgesteld. Omikron is vermoedelijk nog besmettelijker dan eerdere 
coronavarianten. 

In de tussentijd landen nog dagelijks vluchten vanuit Zuid-Afrika en omringende landen. 
Nederlanders en andere EU-burgers mogen gewoon Nederland in. Voor vertrek zijn zowel een 
PCR-test binnen 48 uur als een sneltest binnen 24 uur voor vertrek verplicht. Na aankomst 
op Schiphol geldt geen testverplichting. 

Testen worden op de luchthaven wel aangeboden door de GGD. Vorige week meldde de 
gezondheidsdienst dat slechts ongeveer een op de drie reizigers daar gebruik van maakt. Van 
hen bleek toen 9 procent het coronavirus bij zich te dragen, terwijl ze dus voor vertrek waren 
getest. De GGD verwacht vrijdag met nieuwe cijfers te komen over besmette reizigers die op 
Schiphol arriveren vanuit Zuid-Afrika. Bron: AD, 9 december 2021. 
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Duitsers waarschuwen: kom niet vanuit Nederland de grens over voor 
boosterprik 

Het heeft geen zin om als inwoner van de grensregio de grens over te gaan om in Duitsland 
een boosterprik te halen. Je kunt je daar als Nederlander wél (gratis) op corona laten testen, 
maar prikken: dat kan niet. 

In Limburg zijn Nederlanders de afgelopen dagen de grens overgegaan om zich in de regio 
Aken te laten boosteren. Detlef Funken, woordvoerder van de stadsregio Aken zegt 
in Dagblad De Limburger: „Onze intentie is om de mensen die regelmatig de grens overgaan 
vanwege partnerschap, familiebanden of werk ook hier een vaccinatie te kunnen geven. Dat 
beschermt de mensen in onze grensregio.’ 

Maar omdat in Aken niet gecontroleerd wordt waar je woont zouden ook inwoners van onder 
meer Rotterdam, Haarlem en Eindhoven in Aken een prik gehaald of er een afspraak voor 
gemaakt hebben. Dat is, voor de goede orde, niét de bedoeling, waarschuwen de Duitsers. 
Funke: „Het is niet de bedoeling dat wij hier in Aken alle Europeanen vaccineren.’ Bron: AD, 
9 december 2021. 

Vaccinatieplicht n Oostenrijk vanaf 14 jaar  

De geplande vaccinatieplicht in Oostenrijk gaat gelden voor kinderen vanaf 14 jaar. De 
regering van het Alpenland wil inwoners vanaf februari verplichten om zich te laten inenten 
tegen het coronavirus. Wie dat weigert riskeert een boete die kan oplopen tot 3600 euro, 
bevestigde minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein op een persconferentie. 

De algemene vaccinatieplicht behoort tot de strengste maatregelen die in Europa worden 
genomen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. De maatregelen moeten nog wel worden 
goedgekeurd door het parlement van het circa 9 miljoen inwoners tellende land, maar daar 
lijkt voldoende steun te zijn. De regering van Oostenrijk heeft steeds benadrukt dat 
vaccinatieweigeraars niet worden opgesloten. 

Minister van Grondwettelijke Zaken Karoline Edtstadler zei dat ruim een miljoen 
Oostenrijkers niet zijn gevaccineerd. ‘Dat is te veel’, benadrukte ze. Er was al gerekend op een 
leeftijdsgrens van 14 jaar voor de vaccinatieplicht. Edtstadler zei eerder al in de media dat het 
volgens juristen lastig zou zijn om zo'n regel in te voeren voor kinderen die nog jonger zijn. 
Bron: AD, 9 december 2021. 

Meeste poppodia en festivals ‘met moeite’ voorstander van 2G: 'Op 
voorwaarde dat het tijdelijk is’ 

De meeste evenementenmakers in Nederland zijn voorstander van een heropening van de 
sector met een zogeheten 2G-coronatoegangsbewijs. Met zo'n bewijs mogen alleen genezen of 
gevaccineerde mensen naar binnen bij een concert of festival. Evenementenmakers stellen wel 
een harde eis: de maatregel moet tijdelijk zijn en concerten en festivals moeten op honderd 
procent capaciteit plaats kunnen vinden. ‘Veel van ons kunnen ‘de luxe’ van al te principieel 
zijn niet meer veroorloven.’ 

Het kabinet bevroor afgelopen maandag het controversiële plan om ongevaccineerden buiten 
te sluiten. Het ontbreekt aan voldoende politiek draagvlak en tegelijk is het te vroeg om al 
sectoren te heropenen. Wel blijft de kans aanwezig dat 2G uiteindelijk in verschillende 
sectoren ingevoerd gaat worden. Volgens coronaminister Hugo De Jonge is de maatregel 'echt 
nodig.’ ‘Anders blijven sectoren als de nachthoreca nog gesloten. En we willen ook dat 
evenementen weer van start kunnen’, zei hij maandagmiddag. 

Over dat laatste is de evenementensector het volmondig eens. Maar intern leeft de discussie 
over het wel of niet invoeren van 2G volop, zegt Berend Schans, voorzitter van de Vereniging 
Nederlandse Poppodia en -Festivals, tegen deze site. ‘Als verenigde poppodia hebben we 
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gastvrijheid en mensenrechten hoog in het vaandel staan. 2G is daarom lastige materie’, laat 
hij weten. Intern is hier veel 'fundamentele discussie' over. ‘Wij hebben grote moeite met de 
mogelijke uitsluiting die dit kan veroorzaken.’ 

Toch is ongeveer zeventig procent van de aangesloten leden voorstander van openen met 2G. 
‘Vooral ook omdat het bedrijfseconomische noodzaak en ‘damage control’ is. Veel van ons 
kunnen ‘de luxe’ van al te principieel zijn niet meer veroorloven. Bovendien, met heropenen 
kunnen we de noodlijdende ‘keten’ aan het werk houden. Alleen zo kunnen zzp’ers en 
popartiesten in ons deel van de cultuursector een inkomen verwerven’, legt Berends uit. 

 

Publiek laat bij de ingang de QR-code zien voorafgaand aan het optreden van De Dijk in de 
Ziggo Dome. De band bestaat veertig jaar en viert dat met een jubileumconcert. © ANP 

Volgens de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) leveren festivals en poppodia 
ongeveer twintig procent van de bezoekers in als ze met 2G gaan werken. ‘We werken er liever 
niet aan mee, want wij staan voor een breed scala aan bezoekers’, laat woordvoerder Willem 
Westermann weten. De branche houdt volgens hem al rekening met de komst van de 
omstreden maatregel. ‘We zien dat verschillende landen er al mee bezig zijn. Het kabinet heeft 
er echter voor gekozen om het over de jaarwisseling te tillen. De vraag is hoe lang het nog gaat 
duren.’ 

Westermann is beslist geen liefhebber van 2G, maar ziet wel kansen voor de sector. ‘Als we 
hiermee volledig open kunnen zonder andere beperkingen, dan kunnen we weer aan de bak. 
We moeten toch kijken naar een manier van werken die zowel rendabel als veilig is.’ De 
steunpakketten die de sector van Den Haag krijgt, zijn vooralsnog toereikend, geeft 
Westermann aan. ‘Maar de vraag is voor hoe lang nog. We hopen deze zomer op volle sterkte 
te gaan draaien, maar dan moeten de steunpakketten wel verlengd worden. Dat is cruciaal.’ 

Concertorganisator MOJO wil niet al te veel kwijt over de kwestie en schaart zich achter de 
reactie van de VVEM. ‘We zien het als iets wat volledig bij de overheid ligt om te besluiten of 
en hoe. Als het bijdraagt aan het sneller open gaan van onze sector klinkt dat als een idee 
waar we aan mee zullen (moeten) werken.’ 
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Theaterkenner Cornald Maas is ondertussen heel cynisch over de cultuursector, nu het 
demissionaire kabinet de 2G-regels even op de plank heeft gelegd. ‘Nou, horeca, evenementen, 
theaters: zet vast maar dikke strepen in de agenda’s van begin 2022’, voorspelde Maas 
maandag op Twitter. ‘Met dank aan niet ferm kabinet dat aanstaande coalitiegenoten CDA & 
CU wil plezieren. En hoezo wordt cultuur hier weggezet als sector met ‘hoog risico op 
besmettingen’? #Nepnieuws.’ 

De cultuursector werd de afgelopen twee jaar vrijwel onophoudelijk gedwongen de deuren van 
theaters te sluiten of een zeer gelimiteerd aantal bezoekers te ontvangen. Sinds twee weken 
moeten de theaters om 17.00 uur dicht en mogen ze alleen huishoudens met 1,5 meter 
afstand er tussen ontvangen. De culturele instellingen voelen zich, weer, tekort gedaan door 
het demissionaire kabinet. 

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad denken verschillend over 2G. ‘Het is een gevoelige 
discussie. Dan moet je tegen mensen zeggen dat zij alleen naar binnen mogen als zij zijn 
gevaccineerd of zijn genezen. Dit beleid kun je alleen toepassen als het ook aantoonbaar effect 
heeft’, aldus burgemeester Bruls van Nijmegen, die zelf geen voorstander is van de maatregel.  

De burgemeesters 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. Bron: 
AD, 9 december 2021. 

Bioscopen willen langer openblijven: ‘Houden het niet langer vol 

’Bioscopen en filmtheaters willen langer openblijven om hun inkomsten op peil te houden. Ze 
stellen voor dat ze vanaf volgende week zaterdag niet meer om 17.00 uur ‘s middags de deuren 
hoeven te sluiten. Volgens de branche kan dat best, aangezien filmkijkers stilzitten en niet 
juichen of praten, terwijl de ventilatie in filmzalen altijd al goed in orde is geweest. 

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs 
Nederland (FDN) stellen dat bioscopen nu ‘door drie hoepels moeten springen en dat is er één 
te veel.’ De filmzalen moeten de QR-code van bezoekers aan de deur checken, filmkijkers op 
1,5 meter afstand van elkaar laten zitten en moeten tot nu toe ook om 17.00 uur dicht. ‘Het 
is in de afgelopen twintig maanden gelukt om een groot deel van de kosten op te vangen, maar 
het recente stapelen van maatregelen houden we niet langer vol’, aldus de organisaties. 

NVBF en FDN zeggen dat nergens anders in Europa ‘zo’n combinatie van maatregelen’ 
voorkomt. Als er één maatregel verdwijnt, kan de branche overleven met beperkte steun, 
stellen zij. ‘Door langer open te blijven, komen bezoekers in de kerstperiode ook meer gespreid 
binnen voor de noodzakelijke veilige afleiding waaraan juist nu dringend behoefte is.’ De 
kerstvakantie is van oudsher een drukke periode voor bioscopen. Bron: AD, 9 december 2021. 

Ministerie monitort of mensen onder de zestig te lang moeten wachten 
op boosterprik 

Het ministerie van Volksgezondheid monitort of er geen groepen mensen onder de zestig zijn 
die veel langer dan wenselijk op hun boosterprik moeten wachten. Om hoeveel mensen het 
mogelijk gaat, kan het departement nu nog niet zeggen. Het ministerie streeft ernaar mensen 
in de zevende maand na de tweede prik de booster aan te bieden. 

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat de verwachting is dat zo veel mogelijk 60-
minners in de zevende maand na hun laatste vaccinatie een booster kunnen halen, maar 
benadrukte dat dat geen belofte is. 

Mensen jonger dan zestig komen vanaf januari in aanmerking voor een boosterprik. Die extra 
vaccinatie kan vanaf zes maanden na de laatste prik worden gegeven, omdat na verloop van 
tijd de effectiveit van de coronavaccins afneemt. Coronaminister Hugo De Jonge kondigde 
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dinsdag bovendien aan dat de coronareispas per 1 februari mogelijk alleen nog geldig is als 
iemand op tijd - dat wil zeggen binnen negen maanden - zijn of haar boosterprik heeft gehad. 
Een herstelbewijs of een negatieve coronatest zijn daarnaast ook nog steeds voldoende voor 
een coronareispas.  

Vanuit de Patiëntenfederatie klonk deze week de oproep om 60-minners die vorig 
jaar voorrang kregen bij de vaccinaties vanwege een zwakkere gezondheid die nu weer te 
geven. Anders zouden zij mogelijk maanden langer moeten wachten op hun booster, stelde de 
federatie. Deze groep mensen, de groep die ook in aanmerking komt voor de griepprik, bestaat 
uit ongeveer 1 miljoen mensen. 

De Gezondheidsraad adviseerde onlangs om met de boosters van oud naar jong te prikken, 
zonder daarbij allerlei uitzonderingen te maken voor bepaalde groepen. Dat gebeurde vorig 
jaar wel. 

Demissionair minister De Jonge volgt dat advies, maar gaf vorige week in een debat in de 
Kamer wel aan dat een kleinere groep van zo'n 10.000 60-minners met een spierziekte en een 
beperkte ademhalingsfunctie wel naar voren wordt gehaald. ‘We proberen capaciteit te regelen 
om die thuisvaccinatie voor deze groep ook te versnellen. Hij is dus niet vergeten, maar hij is 
organisatorisch wel de moeilijkste groep om goed in te regelen’, zei de minister erover. Bron: 
AD, 9 december 2021.  

RIVM meldt voor afgelopen etmaal 19.838 nieuwe coronabesmettingen 

Het afgelopen etmaal zijn er 19.838 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat maakt het RIVM 
vanmiddag bekend. Dat is een flinke stijging, terwijl de cijfers de afgelopen dagen juist weer 
iets leken af te nemen. Maandag werden er nog 21.023 positieve testen gemeld, maar op 
dinsdag en woensdag zat het getal alweer rond de 18.000. 

In de afgelopen week registreerde het RIVM 144.254 positieve tests, gemiddeld 20.608 per 
dag. Dat is het laagste niveau sinds 20 november, bijna drie weken geleden. Het gemiddelde 
daalt voor de vierde dag op rij. Bron: AD, 9 december 2021.  

RIVM: Besmettingen stijgen weer naar bijna 20.000, ziekenhuiscijfers 
blijven stabiel 

Het afgelopen etmaal zijn er 19.838 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat maakt het RIVM 
vanmiddag bekend. In de ziekenhuizen lijken de cijfers gestabiliseerd. Er liggen nu 2830 
patiënten met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen, 6 meer dan gisteren. 

De afgelopen dagen leken de besmettingscijfers juist weer iets af te nemen. Maandag werden 
er nog 21.023 positieve testen gemeld, maar op dinsdag en woensdag zat het getal alweer rond 
de 18.000. Vandaag is het aantal besmettingen dus weer iets gestegen.  

In de afgelopen week registreerde het RIVM 144.254 positieve tests, gemiddeld 20.608 per 
dag. Dat is het laagste niveau sinds 20 november, bijna drie weken geleden. Het gemiddelde 
daalt voor de vierde dag op rij. Het instituut 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.  

Het aantal sterfgevallen blijft voorlopig nog wel stijgen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM 
bericht dat 78 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat is het hoogste 
aantal sinds 23 februari. 

In de ziekenhuizen is er ook een minieme stijging van het aantal coronapatiënten te zien, zo 
valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
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Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2830 mensen met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 6 meer dan woensdag.  

Op de intensive cares liggen 626 coronapatiënten, evenveel als woensdag. Op de 
verpleegafdelingen worden nu 2204 coronapatiënten behandeld. Dat zijn er 6 meer dan een 
dag eerder. 

Afgelopen etmaal werden er 297 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 33 patiënten met corona opgenomen. Ernst Kuipers, 
voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gaf eerder deze week aan dat de 
instroom van Covidpatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen is. Bron: AD, 9 
december 2021. 

Tweede Kamer: Laat ouders kiezen voor coronavaccin kind  

Ouders moeten zelf kunnen kiezen of kinderen tot 12 jaar ook het coronavaccin krijgen, vindt 
een meerderheid van de Tweede Kamer. Het kabinet wil de coronaprik vooralsnog reserveren 
voor de kwetsbare kinderen van 5 tot 11, maar de Kamer wil die groep nu dus uitbreiden. 

Een motie van D66 en PvdA hierover haalde vanmiddag een ruime meerderheid. Onder meer 
de PVV, Forum, SP en BBB stemden tegen. Of de vaccinatieronde voor kinderen er ook echt 
komt, is nog niet duidelijk. Het kabinet zal eerst op deze motie moeten reageren. Pas in januari 
komen er flinke hoeveelheden vaccin voor kinderen binnen. Fabrikant Pfizer levert de vaccins 
voor kinderen tot twaalf jaar in speciale, kleinere doses.  

Voorstander Jan Paternotte van D66 noemt het ‘een belangrijk signaal’ van de Kamer: ‘In 
andere landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en Italië, is al besloten dat er keuzevrijheid komt 
voor alle ouders.’  

Minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) wil het coronavaccin voorlopig alleen 
reserveren voor kinderen met medische problemen. Dan gaat het om kinderen met een 
chronische longaandoening, aangeboren hartafwijkingen of het downsyndroom. De Jonge 
noemde het na positief advies van de Gezondheidsraad ‘logisch’ dat deze kwetsbare kinderen 
in aanmerking komen voor een coronaprik. Deze maand komen er ruim 40.000 inentingen 
binnen voor kinderen.  

De raad zal nog adviseren of het vaccin ook voor gezonde jonge kinderen ingezet moet 
worden. De Jonge aarzelt, zo bleek eerder: ‘Als iedereen boven de twaalf doet wat gevraagd 
wordt, hoeft het onder de twaalf niet’, zei hij op vragen hierover.  

Andere landen enten kinderen al wel 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.   

D66'er Paternotte benadrukt al langer dat ouders moeten kunnen kiezen voor het 
coronavaccin voor hun kinderen: ‘Zij zien uitbraken op basisscholen. Als de Gezondheidsraad 
er geen bezwaar tegen heeft, zou het dan niet logisch zijn om al die ouders in ieder geval de 
keuzevrijheid te bieden?’ Bron: AD, 9 december 2021. 

ABN AMRO: miljarden extra nodig voor inhaalzorg ziekenhuizen  

De Nederlandse ziekenhuizen hebben ongeveer 2,4 miljard euro extra nodig om de inhaalzorg 
vanwege de coronapandemie te bekostigen, hebben zorgexperts van ABN AMRO becijferd. De 
bank spreekt van een immens bedrag. ‘Geen van de partijen kan deze extra kosten dragen’, 
stellen de kenners van de bank. 

Vorig jaar en dit jaar moesten ziekenhuizen veel ingrepen en behandelingen afzeggen. Volgens 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet 12,5 procent van deze zorg ingehaald worden. ABN 
wijst erop dat de zorgverzekeraars vooralsnog niet bereid zijn deze extra zorg voor 2022 in te 
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kopen. ‘De ziekenhuizen luiden de noodklok. Zij geven aan extra budget nodig te hebben om 
achterstallige zorg te kunnen leveren en zelf financieel gezond te blijven', aldus de bank. 

De overheid bepaalt altijd vooraf hoeveel geld er aan zorg mag worden uitgegeven en heeft met 
de ziekenhuizen hoofdlijnenakkoorden gesloten om gezamenlijk de zorg zo efficiënt mogelijk 
te verlenen. Het huidige akkoord geldt voor de periode 2019-2022 en stelt dat de hoeveelheid 
zorg voor 2022 maximaal gelijk mag zijn aan die van 2021. ‘Het akkoord is echter gesloten 
voordat de pandemie de zorg op zijn kop zette en vervolgens resulteerde in een enorme 
onverwachte extra zorgvraag', stelt ABN. 

De hoop was dat in 2022 weer teruggekeerd zou kunnen worden naar een normale situatie. 
‘De huidige golf aan besmettingen doorkruist dit echter.’ Een voor de hand liggende oplossing 
zou volgens de bank kunnen zijn om de inkoop van deze zorg als coronasteun te bestempelen. 
‘Andere sectoren krijgen immers ook steun.’ Bron: AD, 9 december 2021.  

Nog eens zo'n driehonderd mensen over de hele wereld blijken besmet 
met Omikron-variant  

Nog eens zo'n driehonderd mensen van over de hele wereld blijken de Omikron-variant van 
het coronavirus onder de leden te hebben. Het totale aantal bevestigde gevallen is gestegen 
van 1458 naar 1780, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. De variant is inmiddels 
in 57 landen opgedoken.  

Het werkelijke aantal besmettingen kan aanzienlijk hoger liggen, omdat niet iedereen zich laat 
testen en omdat niet alle testmonsters worden onderzocht. 

Alle mensen bij wie het virus is aangetroffen, hadden milde klachten of helemaal geen 
symptomen. Voor zover nu bekend is nog niemand aan de nieuwe variant overleden. Het 
Verenigd Koninkrijk heeft de meeste bevestigde gevallen, namelijk 568, ruim honderd meer 
dan op woensdag. Zuid-Afrika telt 397 Omikron-besmettingen. 

Volgens het ECDC is Omikron aangetroffen bij 402 inwoners van de Europese Unie en de 
Europese Economische Ruimte. Denemarken is daar koploper met 99 bevestigde 
besmettingen, gevolgd door Portugal (37) en Frankrijk (37), Nederland (36), Noorwegen (33) en 
België (30). Bron: AD, 9 december 2021.  

Kwart van de basisscholen heeft coronazelftests ontvangen voor groep 6, 
7 en 8  

Ongeveer een kwart van de basisscholen heeft tot dusver coronazelftests ontvangen om aan 
kinderen in groep 6, 7 en 8 te geven. Dat laat de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) 
weten op basis van een peiling onder ruim duizend schoolbestuurders. De zelftests worden 
sinds afgelopen maandag geleverd. 

Het is de bedoeling dat kinderen zich, net als onderwijspersoneel, twee keer per week gaan 
testen op het coronavirus, om zo de verspreiding ervan tegen te gaan. Besmettingen vinden 
de laatste tijd relatief vaak plaats op basisscholen. 

Een woordvoerder van de AVS snapt dat het een 'flinke operatie' is om alle zelftesten onder 
alle 6000 basisscholen in Nederland te verdelen. ‘Maar de tests moeten er in ieder geval voor 
de kerstvakantie zijn’, zeggen ook schoolleiders volgens hem. De vereniging wijst erop dat 
anders onderwijspersoneel in de vakantie naar school moet komen om de tests in ontvangst 
te nemen. ‘Bovendien: als je wilt dat het nut heeft, dan moeten die zelftests zo snel mogelijk 
ingezet kunnen worden.’ Bron: AD, 9 december 2021.   

 



12 
 

Het is inzet van kabinet om basis- en middelbare scholen rond 
de kerstvakantie open te houden 

Het is de inzet van het kabinet om basis- en middelbare scholen ook rond de kerstvakantie 
volledig open te houden. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) twittert dat dit het 
standpunt 'is en blijft.’ Het kabinet lijkt er dan ook geen voorstander van om de kerstvakantie 
te verlengen. Het OMT had het kabinet eerder geadviseerd hierover na te denken.  

Door de kerstvakantie naar voren te halen, is de kans kleiner dat kinderen met kerst besmet 
zijn en vervolgens hun grootouders kunnen aansteken, aldus het OMT. Het kabinet besluit 
volgende week of de huidige coronamaatregelen langer blijven gelden, of dat ze zelfs worden 
aangescherpt. Dinsdagavond geven demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo 
De Jonge een toelichting op het besluit in een persconferentie. Bron: AD, 9 december 2021. 

Toeschouwers welkom bij eerste duel Van der Poel - Van Aert 

De veldrit om de wereldbeker van Dendermonde op tweede kerstdag mag doorgaan met 
publiek. Dat meldt organisator Jurgen Mettepenningen na overleg met de lokale autoriteiten. 
Naar de cross in de Vlaamse stad wordt uitgekeken omdat het de eerste wedstrijd is dit seizoen 
waarin Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar treffen. 

Toeschouwers dienen wel te beschikken over een coronapas en mondkapjes te dragen. De 
gebruikelijke VIP- en feesttenten ontbreken. De Belg Van Aert reed afgelopen zaterdag zijn 
eerste cross van het seizoen en pakte in Boom meteen de winst. Zijn rivaal Van der Poel, de 
regerend wereldkampioen, rijdt op 18 december in het Brabantse Rucphen zijn eerste cross 
van deze winter. Daar is geen publiek toegestaan vanwege de coronamaatregelen. ‘Het is 
geweldig dat hun eerste duel kan plaatsvinden met publiek’, aldus Mettepenningen. . Bron: 
DG, 9 december 2021.  

 

 © Belga  

Australian Open: geen medische uitzondering Djokovic 

De toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, heeft het gerucht ontkracht dat 
voor Novak Djokovic een uitzondering wordt gemaakt met betrekking tot vaccinatie. Tiley 
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herhaalde nog maar eens dat ook de nummer 1 van de wereld gevaccineerd moet zijn om deel 
te nemen. 

‘Om vooraf duidelijk te zijn: niemand kan de Australian Open spelen zonder vaccinatie’, zei 
Tiley. ‘De enige voorwaarde waaronder je kunt deelnemen, is als je een medische vrijstelling 
krijgt van de Australische autoriteiten. Maar ik heb vanmorgen rapporten gezien en er zijn op 
dit moment geen medische vrijstellingen verleend.’ 

De nummer 1 en negenvoudig kampioen staat op de eerder deze week verschenen 
deelnemerslijst, maar dat zegt volgens Tiley niet zoveel. ‘Iedereen komt op de deelnemerslijst. 
Het is geen toezeggingslijst over wie er precies in de loting meegaan. Dat komt over enkele 
weken wanneer de daadwerkelijke lijst definitief wordt.’ Bron: DG, 9 december 2021. 

Leicester mist tegen Napoli zeven spelers wegens corona 

Leicester City mist donderdagavond in het duel in de Europa League tegen Napoli zeven 
spelers vanwege een besmetting met het coronavirus dan wel nauw contact met een besmet 
persoon. Dat heeft trainer Brendan Rodgers van de club uit de Premier League laten weten. 
Namen wilde hij nog niet noemen. Eerder al werd bekend dat Tottenham Hotspur 
vergelijkbare problemen heeft. 

‘We hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere problemen te voorkomen’, aldus 
Rodgers. ‘Het is de laatste dagen hard gegaan met deze ziekte. Sommige jongens voelen 
zich ook echt niet goed. Laten we hopen dat het allemaal niet erger wordt. Maar we blijven 
geloven in een goed resultaat. We hebben een brede selectie met veel goede spelers.’  Bron: 
DG, 8 december 2021. 

Loting Champions League en Nations League zonder bezoekers 

De loting voor het vervolg van de Europese voetbaltoernooien vindt volgende week 
maandag achter gesloten deuren plaats. De Europese voetbalbond UEFA heeft daartoe 
besloten vanwege het coronavirus, waardoor reizen is beperkt. Op het hoofdkantoor van de 
UEFA in de Zwitserse stad Nyon wordt volgende week geloot voor de knock-outfase in de 
Champions League, Europa League en Conference League.  

Drie dagen later, op 16 december, wordt ook de loting voor de groepsfase van de Nations 
League zonder bezoekers gehouden in Nyon. De indeling van de groepen in de 
landencompetitie zou eigenlijk in Montreux plaatsvinden. De UEFA noemde 'reisbeperkingen 
opgelegd door de relevante lokale en Zwitserse autoriteiten' de reden voor het besluit. Bron: 
DG, 6 december 2021. 

Duitse wedstrijden in Vierschansentournee zonder publiek 

De twee wedstrijden skispringen uit de befaamde Vierschansentournee in Duitsland 
worden zonder publiek gehouden. Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen liggen in de 
deelstaat Beieren en daar moeten vanwege de coronacrisis voorlopig alle topsportwedstrijden 
zonder toeschouwers worden gehouden. Zo voetbalt Bayern München woensdag in de 
Champions League tegen FC Barcelona in een leeg stadion. 

In Garmisch-Partenkirchen hopen ze stiekem nog op versoepelingen. ‘We zouden binnen een 
paar uur weer kunnen beginnen met de kaartverkoop, desnoods vlak voor Kerstmis nog. 
Maar we verwachten niet dat dit kan.’ De kaartverkoop voor de wedstrijden uit de reeks in de 
Oostenrijkse steden Innsbruck (4 januari) en Bischofshofen (6 januari) gaat voorlopig wel 
door. Bron: DG, 6 december 2021.  

LeBron James ergert zich aan coronaprotocol 

Basketballer LeBron James is niet blij dat hij een duel van zijn Los Angeles Lakers heeft 
moeten missen na een achteraf vals positieve coronatest. James, een van de sterspelers van 
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de ploeg uit LA, zei ‘in de war en gefrustreerd’ te zijn geweest omdat hij in Sacramento tegen 
de Kings niet in actie mocht komen. ‘Ik was boos omdat ik niets kon doen.’ 

James legde na het verloren duel met stadgenoot Clippers de gevolgde procedure uit. Hij testte 
eerste negatief, zo vertelde de basketballer, waarna een tweede test een positieve uitslag 
opleverde en hij meteen in quarantaine moest in plaats van opnieuw getest te worden ter 
bevestiging.  

 

© USA TODAY Sports — LeBron James  

‘Na een positieve test is het meestal zo dat je nog eens getest wordt om die positieve status te 
bevestigen. Dat was bij mij niet het geval. Ik moest meteen in isolatie. Ik moest bovendien zelf 
een manier zien te vinden om terug te keren uit Sacramento, zonder veiligheidspersoneel.’ 

Ook zijn kinderen moesten in quarantaine. ‘Het was allemaal heel erg ongemakkelijk. Dat 
maakte me boos. De situatie is heel slecht aangepakt. Dat de test nadien vals positief bleek, 
was een opluchting voor iedereen’, aldus James, wiens ploeg zonder hem wel won van de 
Kings. Bron: DG, 4 december 2021. 

Kunstrijdster Van Zundert thuis door corona 

Kunstrijdster Lindsay van Zundert is positief getest op corona. Schaatsbond KNSB meldt dat 
de 16-jarige schaatsster uit Etten-Leur sinds vrijdag thuis in quarantaine zit en daarom niet 
kan deelnemen aan de Golden Spin in Zagreb, een internationale wedstrijd die van 10 tot en 
met 12 december wordt verreden. Van Zundert heeft zich al gekwalificeerd voor de 
Winterspelen van Beijing.  

‘Het is superjammer’, meldt Van Zundert. ‘De laatste weken heb ik hard gewerkt om vooral 
mijn vrije kür nog beter onder de knie te krijgen. Die had ik heel graag gereden bij de Golden 
Spin, maar dat kan nu dus niet. Dat is balen, vooral omdat ik me helemaal niet ziek voel of 
zo. Maar helaas, er is niks aan te doen.’ 
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Van Zundert kampte begin deze week met lichte klachten. Bij een eerste test van zowel de 
schaatsster als mensen in haar naaste omgeving waren de resultaten negatief. Nadat ze later 
in de week wat geur- en smaakverlies kreeg, werd in overleg met de KNSB besloten alsnog een 
PCR-test te laten afnemen. Vrijdagavond leverde die een positief resultaat op.  

Van Zundert, de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen sinds Dianne de Leeuw in 
1976, houdt nu thuis haar conditie op peil. Bron: DG, 4 december 2021. 

 

© Carl Mureau/KNSB — Lindsay van Zundert. 

Belgen mogen niet meer eten en drinken op tribune 

Belgische voetbalfans mogen voorlopig niet meer eten en drinken op de tribune. De 
overkoepelende organisatie Pro League heeft dat besloten, om de mondmaskerplicht beter te 
kunnen handhaven. 

‘Eten en drinken kan alleen nog waar dat zittend, aan tafel, kan, zoals de protocollen het 
voorschrijven’, verklaarde de Pro League. ‘Spelers en staf zullen voorlopig ook opnieuw het 
mondmasker dragen in de dug-out en de fans oproepen hun voorbeeld te volgen.’ 

Bij de wedstrijden in België mogen voorlopig wel supporters op de tribunes plaatsnemen. 
Bron: DG, 3 december 2021.  

Coronacrisis bezorgt Australische tennisbond 60 miljoen verlies 

De Australische tennisbond heeft als gevolg van de coronacrisis een grote financiële 
klap gekregen. Tussen juli vorig jaar en september van dit jaar bedroeg het verlies maar liefst 
100 miljoen Australische dollar, omgerekend ruim 60 miljoen euro. De bond organiseert onder 
meer de Australian Open.  

Vanwege de coronaperikelen konden er begin dit jaar aanzienlijk minder 
toeschouwers Melbourne Park in dan normaal. De Australian Open kreeg tijdens het toernooi, 
dat in februari werd gehouden in plaats van in januari, te maken met een korte lockdown in 
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de stad. Gedurende vijf dagen was daardoor zelfs helemaal geen publiek toegestaan langs de 
tennisbanen.  

De Australische tennisbond was vooral veel geld kwijt aan de deelnemers, die met 
chartervluchten vanuit de hele wereld rechtstreeks naar Melbourne werden gevlogen. De 
tennissers moesten voorafgaand aan het toernooi bij aankomst ook twee weken in 
quarantaine in hotels. Dit alles leidde tot een miljoenenverlies voor Tennis Australia. De bond 
zag alle financiële reserves daardoor verdwijnen en moest 40 miljoen Australische dollar lenen 
om overeind te blijven. Bron: DG, 3 december 2021.  

KNVB legt competities amateurs na weekend stil 

De KNVB legt de competities in de hoogste klassen bij de amateurs na komend weekeinde stil. 
De voetbalbond neemt dat besluit nadat duidelijk is geworden dat het voorlopig definitief niet 
is toegestaan om na 17.00 uur te sporten. Het stilleggen betreft alle teams (zowel senioren als 
jeugd vanaf 13 jaar) die uitkomen in de zogenoemde A-categorie (prestatief). Voor de wat meer 
recreatieve teams (B-categorie) gaat de competitie tot de winterstop wel gewoon door. Ook de 
jongste voetballers (tot en met 12 jaar) kunnen competitief blijven voetballen. 

Komend weekeinde is in de A-categorie geen regulier competitieprogramma voor de jeugd en 
senioren. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal 
gespeelde wedstrijden per team recht te trekken. Die geplande duels kunnen dus nog 
doorgaan.  

Na 19 december begint voor iedereen de winterstop. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond 
het coronavirus, staat de hervatting van de competities gepland voor halverwege januari. 
Bron: DG, 2 december 2021. 

Nog maar 15.000 fans welkom in Bundesliga 

In de hoogste Duitse voetbalcompetitie zijn voortaan maximaal 15.000 fans in het stadion 
welkom. Dat besluit is donderdag door de federale regering genomen vanwege de oplopende 
coronacijfers. 

Voor buitenevenementen mag nog 30 tot 50 procent van de totale capaciteit worden gebruikt, 
met een maximum van 15.000 mensen. Voor sportevenementen die zich binnen afspelen, ligt 
de limiet op maximaal 5000 aanwezigen. 

Supporters zijn ook weer verplicht een mondkapje te dragen. Ook geldt de 2G-regel. Dat houdt 
in dat alleen gevaccineerden of mensen die het coronavirus het voorbije jaar hebben gehad, 
welkom zijn. In regio's waar veel besmettingen zijn, blijven stadions mogelijk zelfs helemaal 
leeg. 

Zaterdag staat de topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München op het programma. 
Bron: DG, 2 december 2021. 

Braspennincx, Van Riessen en Hoogland in quarantaine 

Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen en Jeffrey Hoogland doen dit weekend niet mee 
aan de UCI Track Champions League-wedstrijd in Londen. Braspennincx en Van Riessen 
werden woensdag positief getest op corona en zitten inmiddels in quarantaine. 

Hoogland, de partner van Braspennincx , is niet positief getest maar reist evenmin naar 
Londen. ‘Ik heb op dit moment wel wat symptomen, zoals een loopneus en hoofdpijn en ben 
een close-contact van Shanne’, zegt Hoogland tegen Eurosport. Hoewel ik zelf niet positief heb 
getest, heeft de ploegarts me afgeraden om af te reizen’, aldus Hoogland in een reactie 
tegenover Eurosport. Bron: DG, 2 december 2021. 
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Wie draagt nog een pak midden in corona? Suitsupply Tilburg sluit 
tijdelijk zijn deuren 

Kledingwinkel Suitsupply komt met een bijzondere maatregel als reactie op de huidige 
coronamaatregelen: de winkel in Tilburg is tijdelijk dicht. Ook onder meer het filiaal in in 
Zwolle en Hengelo is dicht. 

Voor een spijkerbroek ga je niet naar Suitsupply. De kledingwinkel heeft zich gespecialiseerd 
in het wat nettere segment. En juist daar worden de coronamaatregelen gevoeld, zegt 
bestuursvoorzitter Fokke de Jong van Suitsupply. „Alle events en huwelijken zijn vanwege de 
coronamaatregelen uitgesteld dan wel verboden. Dan merk je dat het voor ons niet zo heel 
veel zin heeft om al onze winkels open te houden.’ Bron: DG, 9 december 2021. 

 

Suitsupply in Tilburg © Google Maps 

Omikron-variant bij Amsterdammers zonder reishistorie, mogelijk begin 
van opmars 

Er zijn zeker twee Amsterdammers positief getest op de Omikron-variant van het coronavirus 
zonder dat ze gereisd hadden. Dit betekent dat ze deze besmetting hier hebben opgelopen en 
de nieuwe variant lokaal aan het verspreiden is. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD en het 
Amsterdam UMC. Mogelijk is dit het begin van een opmars van de Omikron-variant in 
Amsterdam en Nederland, zo stelt OMT-lid en viroloog Menno De Jong. 

Het zat er aan te komen en deskundigen zijn dan ook niet verbaasd: de nieuwe zorgelijke 
variant van het coronavirus, die de naam Omikron heeft gekregen, verspreidt zich inmiddels 
tussen Amsterdammers. Dat is vandaag, na onderzoek op monsters van maandag, vast komen 
te staan.  

Zo'n twee weken geleden maakte Zuid-Afrika voor het eerst melding van de nieuwe variant, 
die vermoedelijk een stuk besmettelijker is dan de huidige dominante deltavariant. Het 
luchtruim in Nederland werd voor zuidelijk Afrika snel na de ontdekking gesloten. ‘Gezien het 
aantal positieve reizigers van de afgelopen weken is het toch de verwachting dat het op een 
gegeven moment binnen de gemeenschap gaat verspreiden, sluiten van het luchtruim 
vertraagt dit hooguit’, zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno De Jong, die 
betrokken is bij het onderzoek.  
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Toen de nieuwe variant opdook in Zuid-Afrika werd in Amsterdam besloten de zogeheten 
variantsurveillance op te schalen, om zo een eventuele Omikron-besmetting in Amsterdam 
vroegtijdig te signaleren. De Jong: ‘In nauwe samenwerking met de GGD bekeken we de 
afgelopen maanden zo’n tweehonderd willekeurige monsters per week om de opkomst van de 
deltavariant en andere bekende varianten te volgen, maar in de afgelopen weken hebben we 
dat opgehoogd naar zo’n 200 per dag. Om de pakkans zo groot mogelijk te maken en dus zo 
vroeg mogelijk te kunnen constateren wanneer de verspreiding zich zou inzetten.’ 

Volgens de viroloog is ’t belangrijk om dit te doen omdat Amsterdam vaak een graadmeter is 
voor wat er in de rest van het land gaat gebeuren. ‘Net zoals we dat voor eerdere varianten 
hebben gezien, grijpt ‘t hier wat sneller om zich heen omdat we dichter op elkaar leven. We 
zijn nu ruim een week verder en uit materialen van eergisteren hebben we met deze 
intensievere surveillance dus twee monsters geïdentificeerd van mensen zonder reishistorie.’ 

De komende tijd wordt in de gaten gehouden of het aantal Omikron-besmettingen toeneemt. 
‘Beschikbare data suggereren dat deze variant besmettelijker is en misschien werkt het vaccin 
ook wat minder goed dan tegen de andere varianten. De kans is dan dus groot dat het de 
deltavariant gaat wegdrukken. Het is van groot belang om een vinger aan de pols te houden 
en zo de snelheid van verspreiding in de gaten te houden. In landen om ons heen, zoals in 
Denemarken en Engeland, neemt het aantal Omikron-besmettingen flink toe. Ook daar zie je 
verspreiding in de community’, aldus het OMT-lid. 

Uit eerste resultaten van onderzoek op de monsters van gisteren - dinsdag – lijken de twee 
gevallen van maandag geen toevalsbevindingen te zijn: uit die steekproef komen vijf mogelijke 
nieuwe Omikron-besmettingen. Bevestiging van deze gevallen, inclusief uitsluitsel over 
eventuele reishistorie,  wordt morgen verwacht. 

Op het moment dat Omikron zich inderdaad flink lijkt te verspreiden zal ook goed in de gaten 
worden gehouden met welke variant mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Verhalen 
dat Omikron minder ziek zou maken dan de andere varianten, zijn nog verre van zeker. De 
Jong: ‘Het risico op ernstige ziekte is in ieder geval niet groter, zo lijkt het. Maar in Zuid-Afrika 
nemen naast het aantal Omikron-besmettingen ook het aantal ziekenhuisopnames toe.’ 

Volgens De Jong is het nuttig dat we vroeg constateren dat Omikron in Amsterdam is. ‘Het is 
een besmettelijkere variant en dus is het nog belangrijker dat mensen zich aan de 
basismaatregelen - afstand houden, handen wassen, ventileren en testen - houden. Dat werkt 
goed om de verspreiding te remmen. Hopelijk dat de bewustwording dat Omikron ‘onder ons’ 
de naleving van deze maatregelen verhoogt ‘ De huidige avondlockdown is weliswaar ingesteld 
voordat we wisten over het bestaan van deze variant maar is in het licht van deze variant 
achteraf wel erg goed getimed om te snelle verspreiding hiervan te voorkomen, zo stelt het 
OMT-lid. Bron: NH Nieuws, 8 december 2021.  

Vier bewoners van verpleeghuis Joure overleven corona niet 

Voor zorgpersoneel in de verpleeghuizen zijn het zware tijden, helemaal nu er sprake is van 
een corona-uitbraak. Zoals in Vegelin State in Joure. Vier bewoners overleefden de corona-
uitbraak niet.  

Bijna alle bewoners in een verpleeghuis zijn dubbel gevaccineerd en krijgen deze weken een 
boosterprik. Toch is de kans op overlijden aan de gevolgen van het coronavirus in een 
verpleeghuis weer even groot als vorig jaar, meldt de NOS. En dat terwijl er toen nog geen 
vaccins waren. 

Nu is alles weer onder controle, maar de afgelopen weken waren hectisch in Vegelin State. 
Vijftien bewoners raakten besmet, vier overleefden de corona-uitbraak niet. Ook zes 
medewerkers testten positief. 
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Volgens het RIVM zijn in de coronapandemie in Fryslân nooit eerder zoveel 
verpleeghuislocaties geweest met een coronabesmetting. Dat aantal wordt geschat op 46 
locaties. 

‘Het is een zware tijd geweest voor ons’, vertelt verpleegkundige Rixt de Vries. ‘Wij werken in 
cohort. Geïsoleerd verplegen. Dat alleen al maakt het heel zwaar. Mensen herkennen ons niet 
door de beschermingspakken die we moeten dragen. Vooral de mensen die dementeren. Juist 
die wil je een veilig gevoel geven en dat kan dan niet.’  

Vier bewoners van Vegelin State zijn overleden. ‘Dat maakte behoorlijk indruk’, legt de 
verpleegkundige uit. ‘We kunnen nu zeggen dat we het twee weken onder controle hebben. 
Daar zijn we heel blij mee: dat het maar twee weken heeft geduurd.’  

Het woonzorgcentrum gaat in een strenge lockdown. Er mag enige tijd geen bezoek komen bij 
bewoners en ze moeten op hun appartement blijven. ‘Ik voelde me opgesloten,’ vertelt Willy 
Lindenberg (81). ‘Ik mocht geen bezoek ontvangen. Dat vond ik heel erg.’ 

Het verlies van vier bewoners is groot, maar de pijn dat medewerkers niet 'gewoon' afscheid 
konden nemen, is eigenlijk nog groter. ‘Dat kon niet om verspreiding te voorkomen. Ook 
kleinkinderen konden voor de dood van een bewoner geen afscheid nemen. Dat vindt Rixt de 
Vries heel erg. ‘Normaal kunnen we mensen die zijn overleden in de appartementen houden 
en dan kan iedereen langskomen om afscheid te nemen. Dat kon nu niet. Ze gaan meteen 
weg.’ 

Rixt de Vries: ‘Soms hebben wij jaren voor iemand gezorgd. Als je dat niet kunt afsluiten met 
familie, dan raakt me dat wel. Ik probeer altijd om mijn werk niet mee naar huis te nemen, 
maar de afgelopen tijd lukte dat niet.’  

Ze is dan ook blij dat ze binnenkort een weekje vakantie heeft. Ze wil graag nog een boodschap 
kwijt: ‘ Houd je aan de regels, juist vanwege deze kwetsbare groep mensen in verpleeghuizen.’  
Bron: Omrop Fryslân, 8 december 2021.   

Een derde zzp’ers die minder omzet draait door corona denkt aan 
stoppen 

Met de huidige avondlockdown blaast de overheid oude steunmaatregelen ook weer nieuw 
leven in. Opvallende afwezige is de Tozo. De regeling waar vooral zzp’ers baat bij hadden komt 
als het aan het demissionaire kabinet ligt niet terug. Veel zzp’ers voelen zich in de steek 
gelaten, maar roepen de overheid vooral op om vooruit te denken. 

Stop dit ad hoc-beleid en kom met plannen voor hoe we mét het virus kunnen leven en 
ondernemen' is een oproep die door 79 procent van de zzp’ers wordt ondersteund. Dat blijkt 
uit een peiling van Knab onder vijfhonderd zzp’ers. Dat de Tozo niet terugkomt en de NOW-
regeling (voor ondernemers mét personeel) wel, schiet veel zzp’ers in het verkeerde keelgat. 
Ruim 6 op de 10 ondernemers vinden dat de overheid meer oog heeft voor andere ondernemers 
dan voor zzp’ers. 

Via de Tozo vulde de overheid het inkomen van ondernemers aan tot aan het sociaal 
minimum. 36 procent van de zzp’ers verdient nu nog steeds veel minder door de 
coronamaatregelen. 13 procent komt - door die maatregelen - zelfs onder het sociaal minimum 
van 1078 euro per maand uit. Hierbij gaat het vooral om ondernemers in de horeca, kunst en 
cultuur en persoonlijke dienstverlening. Bron: De Ondernemer, 9 december 2021. 

34 procent zzp'ers denkt eraan om te stoppen met de onderneming 

Ruim een kwart van de ondervraagde zzp’ers heeft wél begrip voor de keuze om de Tozo niet 
opnieuw in te voeren. Zij benadrukken dat we in een nieuwe werkelijkheid leven. ‘Niet alleen 
de overheid, maar ook wij als ondernemers moeten kijken hoe we met het virus kunnen leven’, 
aldus een winkelier. Van de zzp’ers die nu minder omzet draaien, denkt 40 procent erover om 
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hun onderneming aan te passen. 34 procent denkt eraan om te stoppen met de onderneming 
en voor slechts 18 procent is omscholen een optie. Bron: De Ondernemer, 9 december 2021. 

Kabinet krijgt een dikke onvoldoende van zelfstandig ondernemers: 4,3 

Aan de uitgebreide reacties op onze vragen zien de onderzoekers dat de huidige situatie veel 
zzp’ers diep raakt. Er klinkt veel teleurstelling, maar ook regelmatig respect voor de moeilijke 
situatie waarin de beleidsmakers zich bevinden. Toch zorgt het gebrek aan visie en het niet 
opnieuw invoeren van de Tozo ervoor dat het rapportcijfer voor het kabinet snel daalt. Gaven 
de zzp’ers eind september gemiddeld nog een 5,6, nog geen drie maanden later krijgt het 
kabinet van hen een stevige onvoldoende: 4,3. Bron: De Ondernemer, 9 december 2021.  

Schietpartij Kezban begin volgend jaar voor rechtbank vanwege corona-
uitbraak in gevangenis  

De Middelburgse rechtbank zou vandaag inhoudelijk kijken naar de schietpartij waarbij de 
toen 21-jarige Kezban zwaargewond raakte. Maar dat gaat niet door. Vanwege een corona-
uitbraak in de gevangenis waar de verdachte voorlopig vastzit, wordt de zaak verplaatst. 

 

De verdachte die meteen werd aangehouden zit in quarantaine en kon daarom niet naar de 
rechtbank komen.© HV Zeeland  

De verdachte die de dag van de schietpartij bij de woning van het slachtoffer werd 
aangehouden, zit sindsdien vast. Hij zit in de penitentiaire inrichting van Dordrecht en daar 
is een corona-uitbraak. 

Hij zit daarom in quarantaine en kon om die reden de zaak niet bijwonen. Na overleg met zijn 
advocaat, het Openbaar Ministerie en de advocaat die het slachtoffer bijstaat is er daarom 
besloten om de zaak later te behandelen. 

Normaal gezien gaat er vanwege volle planningen van de rechtbank, Openbaar Ministerie en 
verdediging snel drie maanden overheen voor er een nieuwe zittingsdatum kan worden 
gevonden. Nu kan vanwege de flexibiliteit van alle deelnemers sneller worden doorgepakt. Op 
vrijdag 7 januari staat de inhoudelijke behandeling gepland. 

Het is 26 augustus 2020 als het vreselijk misgaat in Middelburg. De dan 21-jarige Kezban 
wordt in haar huis in haar hoofd geschoten. De nu 28-jarige Domburger die verdacht wordt 
van het schietincident wordt bij de woning aangehouden. De verdachte heeft tot aan vandaag 
volgehouden dat zijn wapen per ongeluk afging tijdens het schoonmaken ervan. Kezban lag 
na de schietpartij twee maanden in coma. Sinds ze is ontwaakt werkt ze aan haar revalidatie. 
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De verdachte heeft bij een eerdere zitting aangegeven dat hij een verklaring af wil gaan leggen. 
Ook is slachtoffer Kezban van plan om tijdens de inhoudelijke behandeling een 
slachtofferverklaring voor te lezen. Als het niet gaat, staat haar moeder klaar om dat namens 
haar te doen.  

De zitting zal ook via een livestream te volgen zijn. Vooral familie en vrienden van Kezban 
zullen de zaak zo gaan volgen. Er is grote belangstelling voor de zaak maar vanwege corona 
maar beperkte ruimte in de zaal.  Bron: Omroep Zeeland, 9 december 2021. 

Jan-Jaap van Peperstraten over ziekenzalvingen tijdens corona: ‘Er is 
meer antenne voor geloof en rituelen’ 
 

Als pastoor in Alkmaar voert Jan-Jaap van Peperstraten geregeld ziekenzalvingen uit. Ook in 
de coronapandemie. ‘Je wil het vrij kort houden, want sterven is vermoeiend.’  

 

 
Jan Jaap Van Peperstraten op weg naar een instelling met een FFP2 mondmasker. @ 
Jan Jaap van Peperstraten 

 

‘De eerste ziekenzalvingen aan het begin van de pandemie mogen de naam ‘ziekenzalving’ 
eigenlijk niet eens dragen. Ik sprak achter het raam een gebed uit, en de patiënt hoorde het 
via een telefoon die hij naast zich had. Dat was heel bevreemdend. In die tijd was het nog heel 
onduidelijk hoe besmettelijk corona was, dus was ik voorzichtig. 

Als ik nu gebeld word door een medewerker van het ziekenhuis of een andere instelling voor 
een ziekenzalving, vraag ik niet meer of de patiënt corona heeft. Dat merk ik wel als ik er ben. 
Op die manier kan ik mijn hoofd leegmaken. Als blijkt dat het om een coronapatiënt gaat, 
krijg ik beschermende kleding zoals een mondmasker en een haarnet. Overigens hebben. 
Bron: Nederlands Dagblad, 9 december 2021. 

Druk blijft op eerste hulp van Radboudumc door corona 

Het aantal coronabesmettingen lijkt dan weliswaar iets minder te worden, in de ziekenhuizen 
is de druk op het personeel nog altijd groot. Naast de covid-afdelingen hebben de eerste 
hulpposten het nog heel druk. 
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Woensdagmiddag lijkt het even rustig, al moet een buitenstaander bij binnenkomst meteen 
drie brancards ontwijken die voortgeduwd worden door ambulancebroeders. Frank 
Spreekmeester weet dat het nu meevalt. Hij is teamleider binnen de Spoedeisende Hulp van 
het Nijmeegse Radboudumc. 

‘Twee weken geleden was het wel zo'n enorm drukke dag. Toen dacht ik: dit gaat niet meer. 
De patiënten kwamen tegelijk. De ambulances stonden in de rij te wachten. Wij wisten even 
niet meer waar wij mensen konden helpen. Toen heb ik tegen mijn baas gezegd dat wij het op 
deze manier niet lang kunnen volhouden. Maar je gaat toch door want je wilt helpen.’ 

De 

Ingang van de Spoedeisende Hulp van het Radboudumc © Omroep Gelderland  
 
Frank probeert na zo'n piekdrukte afspraken te maken met collega's hoe een volgende hoos 
aan patiënten toch weer beter verwerkt kan worden. 
 
Het is de instelling van Frank en zijn collega's die SEH-arts Ties Eikendal moed geeft. ‘Ja, de 
samenwerking is gelukkig goed. Maar soms ben je even moedeloos. Ik heb hier al om twaalf 
uur bij aanvang van mijn dienst wel eens naar het elektronisch patiëntendossier gekeken 
waar de planning van de dag op staat en gedacht... hoe dan? Wij hebben een tekort aan ruimte 
en een tekort aan mensen. En toch lukt het. Het is wel belangrijk dat je als collega's open en 
eerlijk tegen elkaar blijft. Regelmatig vragen wij elkaar of je het nog redt.’  
 
En Frank vult Ties aan. ‘Wij op de SEH zijn heel rekbaar, maar op een gegeven moment is de 
rek eruit. Daar moet je wel op letten.’  
 
Zowel Frank als Ties valt het op dat mensen denken dat het qua werkdruk wel meevalt en dat 
vinden zij jammer, juist omdat het tegendeel het geval is. ‘Buiten lijkt het vooral te gaan om 
2G en al dan niet vaccineren. Natuurlijk zien wij ook dat het aantal besmettingen nu iets 
minder is. Het ziet er naar uit dat in januari deze coronagolf voorbij is. Maar wat als er een 
volgende klap komt.’ Bron: Omroep Gelderland, 8 december 2021.  
 
Nieuwe manifestatie in België tegen coronamaatregelen op 19 december: 
‘Tot 100 stewards om onruststokers af te schrikken’ 
 
De beweging ‘Belgium United for Freedom’ wil een nieuwe betoging tegen de 
coronamaatregelen organiseren. De ‘Mars voor Vrijheid – Acte 3’ is voorzien voor zondag 19 
december om 13.00 uur, tussen Brussel-Noord en het Jubelpark. 
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De organisatoren hebben een aanvraag ingediend, maar hebben nog geen officiële goedkeuring 
gekregen. Die zou begin volgende week volgen. Ze hebben maandag ook een vergadering met 
de politie en de Brusselse burgemeester Philippe Close. 
 
Bij de vorige editie van de reeks manifestaties, die om de twee weken zou moeten plaatsvinden, 
waren er incidenten veroorzaakt door een kleine groep relschoppers. Vier manifestanten en 
twee politieagenten raakten gewond.  
 
‘Voor de volgende editie zijn 80 tot 100 stewards voorzien om de veiligheid beter te verzekeren 
en om onruststokers af te schrikken’, aldus Simonjan Sarkis, die de oproep tot manifestatie 
lanceerde. ‘We willen meer samenwerken met de autoriteiten. Deze keer zullen stewards een 
wit hesje dragen. Het idee is ook dat ze de pers mee beschermen, maar dat moet nog verder 
gedefinieerd worden.’  
 
Bedoeling is om te manifesteren tegen de mondmaskerplicht voor kinderen, de coronapas en 
de verplichte vaccinatie. ‘Maar we zijn niet tegen de vaccinatie’, aldus Sarkis nog.  Bron: 
Nieuwsblad, 9 december 2021. 
 

Met de handen in het haar: kapsalons zien minder klanten door ziekte, 
quarantaine en gebrek aan feesten  
 

 

Jess De Voeght van kapsalon Bespoke Creative Club in Antwerpen: ‘We zijn blij dat we in 
deze vierde golf mogen openblijven, maar eigenlijk is ook dit een kleine ramp.’  ©  Patrick 
De Roo 

De kappers zitten met de handen in het haar. Door ziekte, quarantainemaatregelen en minder 
feestgedruis laten mensen minder snel een nieuwe coupe knippen. En dan is er nog de uitval 
van personeel. ‘We zijn blij dat we mogen openblijven, maar eigenlijk is ook dit een kleine 
ramp.’ Kappersfederatie United Hairdressers vraagt steun aan de overheid. Bron: Nieuwsblad, 
9 december 2021. 
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Bidstond vanwege corona in Oude Kerk Barneveld 

De Oude Kerk in Barneveld staat zaterdagochtend 18 december vanaf 8.30 uur in het teken 
van een bidstond vanwege de coronapandemie. De bidstond is online te volgen op YouTube. 

Het echtpaar Renzo en Mariska Kok heeft het initiatief tot de bidstond genomen, maar 
ze houden de bidstond in samenspraak met de predikanten van de Hervormde 
Gemeente Barneveld, waar ze zelf lid van zijn.  Bron: Barneveldse Krant, 8 december 
2021. 

 
 
De Oude Kerk in Barneveld.  Foto: Gerwin van Luttikhuizen 
 
Onbegrip bij artsen: niet meer gratis parkeren tijdens corona  
 
Artsen en intensivisten die betrokken zijn bij de covid-bestrijding 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 en 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 
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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). 
 

 
 
@ ANP 
 
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, 
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.  
 
Zorgpersoneel mag in Amsterdam langer gratis parkeren 
 
Amsterdams zorgpersoneel behoudt de gratis parkeervergunning om in de hele stad kosteloos te 
kunnen parkeren, tot en met 1 mei 2022. 
 
Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. De maatregel geldt voor medewerkers van 
ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsen en de GGD. Ook parkeren in 
gemeentelijke garages is voor hen gratis. 
 
Met deze noodparkeervergunning hoeven medewerkers die betrokken zijn bij de bestrijding 
van het coronavirus zich geen zorgen meer te maken over parkeren in de stad, stelt wethouder 
Egbert de Vries (Verkeer & Vervoer). ‘Ruim de helft van de Amsterdamse zorgprofessionals 
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woont buiten de stad. Met de gratis parkeervergunning kan het zorgpersoneel zich tijdens 
deze pandemie makkelijker verplaatsen van huis naar werk.’  
 
De gemeente constateert dat het einde van de crisis nog niet in zicht is en dat werkgevers 
steeds vaker personeel zien uitvallen. Niet alleen fysiek, doordat ze bijvoorbeeld zelf covid 
krijgen, maar ook burn-outs en hevige stressklachten komen vaak voor. Uit een uitzending 
van Argos afgelopen zaterdag blijkt bovendien dat veel zorgverleners ‘morele’ schade oplopen. 
Bij ziekenhuizen moeten ic-verpleegkundigen vaak voor hun parkeerplaats betalen.  
 
Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) wil deze groep zorgverleners zoveel mogelijk steunen: 
‘Zorg staat nu op de eerste plaats, dus de reis van, naar en in de stad moet zo makkelijk 
mogelijk zijn. Met een tijdelijke parkeervergunning worden de zorgverleners op wie opnieuw 
een groot beroep wordt gedaan, in elk geval voor wat betreft het reizen, ontzorgd.’  
 
De gratis parkeervergunning voor zorgverleners werd vorig jaar ingesteld als onderdeel van 
het steunpakket. Eerder werd ook al bekend dat horecazaken voor het tweede jaar op rij geen 
belasting voor hun terrasruimte hoeven te betalen. Bron: Het Parool, 1 december 2021. 
 
Overleg Amsterdamse ziekenhuizen over aparte covidklinieken  
 
Het OLVG en het Amsterdam UMC doen onderzoek naar de concentratie van de covidzorg in 
bepaalde ziekenhuizen. De hoop is dat dit leidt tot een efficiëntere opvang van coronapatiënten 
en het ontzien van de reguliere zorg. 
 
‘De plannen dateren van vorige week, het is allemaal nog in een pril stadium,’ zegt Mark 
Kramer, lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. ‘Maar we steunen de 
grondgedachte van de concentratie van de covidzorg in een bestaand ziekenhuis. Op die 
manier kun je efficiënter te werk gaan.’  
 
Kramer is ook voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Holland en 
Flevoland. Dat is een van de elf netwerken voor acute zorg waar Nederland in is opgedeeld. 
‘Uiteindelijk zal een besluit over speciale covidklinieken moeten worden genomen binnen het 
ROAZ,’ aldus Kramer. 
 
Armand Girbes, hoofd van de ic in het Amsterdam UMC, kwam vorig jaar al met de gedachte 
van een speciaal covidziekenhuis. Aanvankelijk stuitte dat binnen de zorgsector op de nodige 
weerstand, maar inmiddels groeit het aantal voorstanders. Girbes heeft zijn suggestie 
uitgewerkt tot een plan voor covidklinieken in bestaande ziekenhuizen.  
 
‘Het is geen briljant of nieuw idee,’ vertelde hij eind oktober in Het Parool. ‘Ik heb vroeger in 
een categoraal ziekenhuis gewerkt dat oorspronkelijk alleen voor tuberculosepatiënten was 
bedoeld. Je kunt het ook omkeren: ziekenhuizen aanwijzen waar géén covidpatiënten komen.’ 
 
Op die manier kan de covidzorg efficiënter worden georganiseerd en de reguliere zorg worden 
ontlast. ‘In de winter kun je opschalen en in de zomer zal het er vermoedelijk een stuk rustiger 
zijn,’ zegt Girbes er nu over. 
 
Volgens bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van het OLVG is het belangrijk dat er ook 
oplossingen komen voor de middellange termijn. ‘Nu zijn we vooral bezig met de acute situatie, 
maar we moeten er vanuit gaan dat covid de komende jaren onder ons blijft. Nu werken 
zorgmedewerkers non-stop aan het einde van hun elastiek. Dat is een uitputtingsslag. Deze 
druk kun je niet van ze blijven vragen. Daar moeten we echt over nadenken. Daarnaast 
moeten we in de pieken telkens reguliere zorg afschalen. Hoe lang blijf je aan de patiënten 
uitleggen dat je vindt dat dit kan?’  
 
De concentratie van covidpatiënten in bepaalde ziekenhuizen kan de druk bij andere 
ziekenhuizen wegnemen. Al bij al moet efficiëntere covidzorg leiden tot minder druk voor 
personeel, maar ook tot meer ruimte voor de reguliere zorg en de inhaalzorg. Hoe dat er in de 
praktijk uit moet zien? Daar wil Van den Bosch nog niet op vooruit lopen. ‘De grootste fout 
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die je als bestuurder kunt maken is: denken dat je het weet hoe het moet. We moeten dit idee 
fijnslijpen in gesprek met de collega’s van de ic, de verpleegkundigen en de medisch 
specialisten.’  
Burgemeester Femke Halsema bracht donderdagochtend een werkbezoek aan het Amsterdam 
UMC en zei later op de dag in de gemeenteraad dat ze het idee van de concentratie van de 
covidzorg ondersteunt. Girbes: ‘Ze heeft aangeboden waar mogelijk het plan te zullen 
faciliteren.’  
 
Amsterdam UMC-bestuurder Kramer benadrukt dat het plan op z’n vroegst volgend jaar kan 
worden uitgevoerd. ‘Er zal nog van alles moeten worden voorbereid, vooral om personeel klaar 
te stomen.’ 
 
Eerder waren er suggesties om het gebouw van het voormalige Slotervaartziekenhuis te 
benutten of een nieuw ziekenhuis te bouwen. Kramer verwerpt die gedachten. ‘In bestaande 
ziekenhuizen is genoeg ruimte te creëren. Het gaat om het personeel.’  
 
Ook het ministerie van Volksgezondheid en de Tweede Kamer staan achter het idee van 
Girbes. Demissionair minister Hugo De Jonge zei vorige week in de Kamer nog deze winter 
een proef te willen beginnen met de concentratie van de covidzorg: ‘Laten we die in de tweede 
helft van deze winter op één, twee of drie plekken uitproberen. Als je dat wilt, moeten we nu 
gas geven en daar echt een taskforce op zetten om dat voor elkaar te krijgen. Dat is wat ik wil 
doen in het kader van de concentratie van de covidzorg.’ Bron: Het Parool, 9 december 2021. 

Rijschoolhouder baalt van beperking lesmomenten: 'Corona blijft toch’ 

Rijschoolhouder Wim De Munck uit Zwijndrecht baalt ervan dat ze maar tot 17.00 uur rijles 
mogen geven. De ondernemer beklaagt zich over de regel. ‘Want,’ zegt hij, ‘of ik nou voor of na 
17:00 uur lesgeef, corona blijft toch.’ 
 

 

@ Rijnmond 

‘Het is lastig dat we daarna niet mogen werken’, vertelt de rijschoolhouder. De ondernemer 
moet nu ook op zaterdag en zondag werken, omdat anders leerlingen niet alle leerlingen 
kunnen lessen. ‘Als ze een afspraak af moeten zeggen is het lastig om een ander lesmoment 
te vinden, omdat de mogelijkheden beperkt zijn. De leercurve verandert daardoor.’ 
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Uiteindelijk kan De Munck ook minder leerlingen lesgeven. ‘We hebben hier nu twee weken 
mee te maken en het is nog lastig inschatten wat het voor invloed gaat hebben, maar het 
inplannen is nu al wel lastig.’ 
 
De leerlingen zelf vinden het ook ingewikkeld, legt de rijschoolhouder uit. ‘Ze snappen dat er 
maatregelen moeten worden genomen. Maar ze begrijpen niet dat je niet 's avonds mag lessen 
en in het weekend wel, maar op een ander tijdstip.’ 
 
De rijschoolhouder is wel blij dat ze niet helemaal op slot zijn. ‘Maar dit houdt wel in dat ik 
zeven dagen moet werken en dat gaat wel ten koste van mijn privéleven. We moeten 
schipperen. Dat is op zich niet erg, maar je moet het een en ander op een andere dag inhalen 
terwijl dit normaal ’s avonds zou zijn.’  Bron: Rijnmond, 8 december 2021.  
 
Militairen van Luchtmobiele Brigade helpen met testen op corona in 
Achterhoek  
 
Om de testcapaciteit snel op te voeren, krijgt de GGD Noord- en Oost-Gelderland hulp van 27 
militairen bij het afnemen van coronatesten. Officieel start deze ondersteuning op woensdag 
8 december, maar mensen konden eerder al militairen tegenkomen in onder meer Wehl. 
 
Zoals vandaag (maandag). ‘Dat waren militairen in opleiding’, zegt een woordvoerder van de 
GGD. Het ministerie van Defensie heeft de afgelopen tijd zo'n 400 militairen opgeleid tot 
bemonsteraar. Ook hebben ze geleerd te werken met het administratiesysteem dat gebruikt 
wordt door de GGD. 
 

 
De megatestlocatie in Wehl is één van de grootste GGD-testlocaties in Gelderland. © Jan 
Ruland Van den Brink 

‘De testcapaciteit is opgeschaald in reactie op het toenemend aantal besmettingen en de 
GGD's werken hard om de capaciteit verder op te schalen’, laat Jacqueline Baardman, 
directeur publieke gezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland, weten. ‘We zijn blij met 
alle hulp, maar zeker ook van het ministerie van Defensie daarbij. Het is fijn dat we samen de 
pandemie bestrijden.’ 
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De militairen die helpen bij de GGD, zijn onderdeel van de Luchtmobiele Brigade. Zij zijn 
herkenbaar aan de rode baret. Dankzij hun training, zijn deze militairen voor veel taken 
inzetbaar. In totaal zijn er door Defensie 705 militairen beschikbaar gesteld om te helpen met 
testen en vaccineren in Nederland.  
 
Door de oplopende besmettingen, was het de afgelopen tijd topdrukte bij de GGD. Het gevolg 
was, dat sommige mensen lang moesten wachten voor ze daadwerkelijk getest konden worden. 
Dat had deels te maken met de beschikbare testcapaciteit, maar ook met de krapte in het 
callcenter van de GGD.  

Op bepaalde momenten belden er zoveel mensen met de GGD, dat er geen doorkomen aan 
was. Ook het online inplannen van een afspraak was op sommige momenten onmogelijk, 
omdat het systeem de drukte niet aankon. Bron: DG, 6 december 2021. 

Aantal boosterprikken is gestegen naar 730.000 

Het aantal boosterprikken dat in Nederland is gegeven, is gestegen naar 730.000. Dat zijn er 
ruim 150.000 meer dan de stand tot en met zondag. Ook zijn er 121.538 aanvullende 
prikken gegeven, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Deze mensen hebben een 
afweerstoornis, waardoor de eerste twee prikken bij hen mogelijk niet genoeg bescherming 
geven. Bron: AD, 9 december 2021.  

Weer sobere feestdagen? Kabinet zint op verlenging avondlockdown 

Opnieuw dreigen sobere feestdagen in klein gezelschap, zonder grote feesten in de horeca. De 
coronacijfers gaan de goede kant op, maar voor serieuze versoepelingen lijkt het te vroeg. Een 
verlengde schoolvakantie ligt nog wel op tafel. Morgen komt het OMT bijeen.  

Hoewel ‘code zwart’ afgewend lijkt en ziekenhuizen iets meer lucht hebben, is het volgens 
bronnen rond het OMT en het kabinet nog te vroeg om thuis weer veel meer gasten te 
ontvangen en de horeca open te gooien. 

Als het kabinet dit weekend hetzelfde concludeert na het beraad van het OMT, dan hoeft 
Nederland niet te rekenen op versoepelingen komende dinsdag bij de coronapersconferentie. 

De winterpiek lijkt bereikt, de coronagrafieken vertonen een plateau, met dagelijks gemiddeld 
ruim 21.000 infecties en 300 ziekenhuisopnames erbij. Die aantallen cirkelen nu al ruim een 
week rond dat niveau. Hoewel het gevreesde ‘code zwart’ afgewend lijkt en ziekenhuizen iets 
meer lucht hebben, is het nog te vroeg om thuis weer veel meer gasten te ontvangen en de 
horeca open te gooien, stellen bronnen rond het OMT en het kabinet. 

‘Je ziet heel voorzichtig een stabilisatie na het maatregelenpakket van half november, maar 
rond de Omikron-variant is nog veel onzeker’, zegt een Haagse ingewijde. ‘Ook weet je niet wat 
de maatregelen van eind november, toen de avondsluiting inging, nog extra gaan doen. Dus 
je zou zeggen: bij twijfel niet inhalen.’  

Als het kabinet dit weekend hetzelfde concludeert na het beraad van het Outbreak 
Management Team (OMT) morgen, dan hoeft Nederland niet te rekenen op versoepelingen 
komende dinsdag bij de coronapersconferentie. Volgens plan ontvouwen premier Mark Rutte 
(VVD) en minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) dan het coronabeleid voor de 
feestdagen en scenario’s om de winter met corona door te komen. 

In theorie kun je nog denken aan een kleine versoepeling in de avond als je elders weer 
strengere maatregelen neemt, volgens een Haagse ingewijde. 

‘We moeten eerst het OMT-advies zien’, zegt de bron. ‘In theorie kun je nog denken aan een 
kleine versoepeling in de avond als je elders weer strengere maatregelen neemt. Maar dat is 
echt theoretisch, eerst moet het beeld van het OMT duidelijk zijn.’ 
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Belangrijke vraag is nu of de scholen een week langer dicht moeten voor kerst. Kinderen tot 
15 jaar vormen een kwart van het totaalaantal besmette personen van afgelopen week. Met 
een laatste schooldag (24 december) vlak voor de feestdagen ligt het risico op de loer dat 
kinderen het virus meenemen van het klaslokaal naar de kerstdis bij opa en oma.  

Daarom suggereert het OMT al weken om de vakantie een week eerder te laten beginnen. Maar 
de politiek wil een schoolsluiting, ook al gaat het slechts om een week, liefst voorkomen. Het 
is een belangrijke les uit eerdere lockdowns om het onderwijs zoveel mogelijk te sparen, in 
verband met leerachterstanden en de psychische schade. Maar totaal taboe is de verlengde 
vakantie niet rond het Binnenhof.  

Feit is namelijk dat er veel infecties zijn onder scholieren. ‘Maar de impact van sluiting is 
groot’, zegt een Haagse bron. ‘En we zien de laatste dagen nou juist een daling van het aantal 
besmettingen onder kinderen.’ Onderwijsminister Arie Slob (CU) herhaalde gisteren nog maar 
eens dat de scholen openhouden het absolute streven blijft. ‘Het is zwaar, velen snakken naar 
vakantie’, meldde Slob. ‘Tegelijk zeggen veel leraren ook: houd de scholen open. Dat is en blijft 
onze inzet, ook rond de kerstvakantie.’ 

 
© ANP  

Uit een peiling van de koepel PO-raad blijkt dat 55 procent van de schoolbesturen in het 
primair onderwijs tegen een week afstandsonderwijs is voor de kerstvakantie. De term 
‘verlengde kerstvakantie’ noemt de raad misleidend, omdat kinderen wel gewoon hun 
schoolwerk moeten doen via de computer. 

Daarbij kan een verlengde vakantie juist ook als aanjager van de coronagolf uitpakken, als 
ouders hun kinderen die week massaal naar opa en oma brengen. Zoals OMT-voorzitter Jaap 
van Dissel in zijn advies eerder deze week schreef: het is dan zaak dat de kinderen echt 
thuisblijven. ‘Zodat men in de eigen gezinsbubbel blijft.’ 

Het kabinet zal opnieuw willen weten wat het oplevert als de scholen langer dichtgaan, maar 
dat is niet te berekenen. Afgelopen week slaagden de rekenmeesters van het RIVM er niet in 
het precieze effect van een week extra kerstvakantie te modelleren. De kans is nihil dat dat 
nu wel lukt. Bron: AD, 9 december 2021. 

Mensen die twijfelen over vaccineren kunnen vanaf maandag terecht bij 
een landelijk telefoonnummer 

Mensen die twijfelen over vaccineren kunnen vanaf maandag terecht bij een landelijk 
telefoonnummer. De 'Vaccinatie Twijfeltelefoon', dat in november werd opgericht in de regio 
Rotterdam, wordt landelijk beschikbaar. Het Erasmus MC gaat samenwerken met de 
universitaire ziekenhuizen in Amsterdam, Maastricht en Nijmegen.  
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Het initiatief bleek al eerder een succes. Op de eerste dag belden er al bijna 700 mensen die 
onzeker waren over het vaccin.  

De Vaccinatie Twijfeltelefoon is bereikbaar op 088-7555777. Bron: AD, 9 december 2021. 

Japanse wetenschappers hebben mondkapjes ontwikkeld die onder 
een ultravioletlamp oplichten als er virusdeeltjes op zitten 

Japanse wetenschappers hebben mondkapjes ontwikkeld die onder een ultravioletlamp 
oplichten als er virusdeeltjes op zitten. Om het coronavirus aan te tonen op de maskertjes 
worden antilichamen van struisvogels gebruikt. Uit eerder onderzoek bleek dat de dieren een 
sterke weerstand hebben tegen het virus.  

Onderzoekers van de universiteit van Kyoto voorzagen een aantal mondkapjes van een laagje 
van deze antistoffen en lieten proefpersonen deze gedurende acht uur dragen. Bij controle 
onder ultraviolet licht gloeiden de kapjes van besmette deelnemers op rond het mond- en 
neusgebied.  

Teamleider Yasuhiro Tsukamoto denkt dat de vinding een goedkope manier kan zijn om thuis 
op besmetting te testen. Tsukamoto en zijn team hopen het laagje antilichamen zo aan te 
kunnen passen dat ze, bij constatering van een coronabesmetting, ook oplichten onder 
normaal licht.  

Tsukamoto, hoogleraar diergeneeskunde en universiteitshoofd, heeft jarenlang 
onderzoek verricht naar struisvogels. Hij richtte zich op de toepassing van hun 
immuunsysteem op aandoeningen als vogelgriep en allergieën. Hij ontdekte met een 
behandeld mondkapje ook corona bij zichzelf. Een standaard test bevestigde dat. Bron: AD, 
10 december 2021. 

WHO waarschuwt rijkere landen dat inslaan van grote voorraden vaccins 
levering aan armere landen in gevaar brengt 

Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt rijkere landen ervoor dat het inslaan 
van grote voorraden vaccins, bedoeld voor boosterprikken, de levering ervan aan armere 
landen in gevaar brengt. Veel westerse landen zijn inmiddels begonnen met het geven van de 
boosters en richten zich daarbij op ouderen en personen met een zwakkere gezondheid. De 
onlangs ontdekte Omikron-variant maakt echter een snelle opmars en heeft sommige landen 
ertoe gebracht hun vaccinatieprogramma's uit te breiden naar andere doelgroepen. Bron: AD, 
10 december 2021. 

FDA heeft Pfizer vaccin voor jongeren goedgekeurd 

De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA heeft boostershots met het Pfizer/BioNTech-
vaccin goedgekeurd voor 16- en 17-jarigen. De gezondheidsdiensten dringen er, uit zorg voor 
de Omikron-variant, bij mensen op aan om hun aanvullende coronaprik te halen. 
 
President Joe Biden noemt de booster voor 16- en 17-jarigen 'goed nieuws.’ Ook noemt hij het 
nieuws dat uit voorlopig onderzoek blijkt dat drie doses van het vaccin bescherming 
bieden tegen de Omikron-variant 'bemoedigend.’ Bron: AD, 10 december 2021. 

Australië gaat kinderen vaccineren 

Australië gaat vanaf 10 januari kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 11 
jaar vaccineren. Volgens premier Scott Morrison zijn de laatste 'wettelijke hobbels' om dat 
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mogelijk te maken gladgestreken. ‘Dit is goed nieuws voor miljoenen families in het land die 
om de mogelijkheid vroegen hun kinderen in te laten enten.’ Bron: AD, 10 december 2021. 

Zuid-Afrika gaat boosterprikken met  Pfizer en Janssenvaccin aanbieden 

Zuid-Afrika gaat boosterprikken met het Pfizer/BioNTech- en het Janssen-vaccin aanbieden, 
laten de gezondheidsautoriteiten vandaag weten. Het vaccin van Pfizer/BioNTech wordt zes 
maanden na de tweede vaccinatie verstrekt. Het Janssen-vaccin, dat aanvankelijk alleen voor 
zorgmedewerkers beschikbaar was, wordt binnenkort ook aan anderen als booster 
aangeboden. Bron: AD, 10 december 2021. 

Vlaardingen hult zich in kerstsfeer 

Vlaardingen hult zich komende dagen in een warme kerstsfeer. De kerstmarkt kan dit jaar 
toch doorgaan. Wel zijn er allerlei extra coronamaatregelen. Zo moeten bezoekers hun QR-
code laten zien. Tot grote onvrede van een groepje ongevaccineerden. Bron: AD, 10 december 
2021.  

De kerstmarkt op het Van Hogendorpkwartier - gepland op 11 december - is geannuleerd. ‘Wij 
zijn benaderd door de gemeente Vlaardingen met een aantal actuele regels die zijn 
ingevoerd vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Door deze regels is het onmogelijk 
de kerstmarkt te organiseren', aldus de organisatoren van de markt. ‘Ten eerste het 
controleren op de CoronaCheckpas en als tweede het handhaven van de 1,5 meter tussen de 
bezoekers kerstmarkt en het winkelend publiek. Wij hebben dus besloten de kerstmarkt te 
moeten annuleren voor ieders veiligheid, maar wij hopen deze volgend jaar wel weer te 
organiseren.' Vlaardingen24.nl., 28 november 2021. 

Veel activiteiten kunnen door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan, terwijl de 
kerstperiode juist dé tijd is voor verbinding en wat extra aandacht voor elkaar. Het is daarom 
belangrijk om te kijken naar wat wel kan, bijvoorbeeld een kerstboom in uw straat of op uw 
wijkplein of een kleine kerstattentie voor uw buren. Inwoners en wijkorganisaties kunnen 
hiervoor een bijdrage van maximaal €150 aanvragen bij de gemeente. Bron: 
Vlaardingen24.nl., 2 december 2021. 

Prikangst onder zwangere vrouwen is groot: ‘Ik heb ergens gelezen dat...’ 

Het beste voor je kind. Dat wil natuurlijk iedereen en dat begint al tijdens de zwangerschap. 
Maar wat als je niet weet wat goed is? Wel of niet vaccineren? Want waarom werd het eerst 
afgeraden en hoe zit het met die onregelmatige cyclus na de prik? Gynaecologen en een arts-
microbioloog geven antwoord.   

Gynaecologen en verloskundigen horen het steeds vaker in hun spreekkamers. ‘Ik heb ergens 
gelezen dat...’ Zwanger zijn in deze tijd is niet makkelijk. Want wat is nou het beste voor je 
kindje? Wel of niet vaccineren? Die keuze lijkt ergens in het midden te zitten, zien ze in het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis waar zo’n 50 procent van de zwangere vrouwen in die regio niet 
gevaccineerd is op dit moment. Jennifer Senturk uit Drunen is één van die vrouwen. Ruim 33 
weken zwanger is ze nu, met de conditie van een vaatdoek. Want zes weken geleden kreeg de 
30-jarige Jennifer corona en werd ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar ze 
bijna een volle week aan de zuurstof lag. ‘Nu heb ik de antistoffen wel in m'n lijf, maar de prijs 
die ik er nog altijd voor betaal is heel erg groot.’ Bron: AD, 10 december 2021.  

Laborant in Taiwan is mogelijk besmet geraakt met het coronavirus 
nadat ze door muis was gebeten 

Een laborant in Taiwan is mogelijk besmet geraakt met het coronavirus nadat ze door een 
muis was gebeten. Het gaat om de eerste lokaal opgelopen besmetting in het land sinds begin 
november. 
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De minister van Gezondheid Chen Shih-chung zei donderdagavond op een persconferentie 
dat de vrouw, die werkt voor een gerenommeerd onderzoeksinstituut en volledig 
gevaccineerd is, in contact is gekomen met het virus tijdens haar werk. Op het instituut wordt 
onder meer onderzoek gedaan naar ziektes. 

Een hoge gezondheidsfunctionaris bevestigde vervolgens mediaberichten dat de vrouw 
was gebeten door een laboratoriummuis die met het coronavirus was besmet. Volgens deze 
functionaris wordt nu onderzocht of het virus via de beet is overgedragen. 

Taiwan voert een zeer strikt toelatingsbeleid voor reizigers uit het buitenland. Daardoor heeft 
het land het aantal besmettingen beperkt weten te houden. Sinds het begin van de pandemie 
heeft Taiwan 14.500 coronagevallen geregistreerd en zijn 848 mensen overleden aan Covid-
19, de ziekte die het virus veroorzaakt. Bron: AD, 10 december 2021.  

Percentage ziekmeldingen heeft in derde kwartaal van 2021 hoogste 
punt bereikt in bijna twintig jaar  

Het percentage ziekmeldingen heeft in het derde kwartaal van 2021 het hoogste punt bereikt 
in bijna twintig jaar. In 2002 waren voor het laatst relatief meer ziekmeldingen in dat kwartaal. 
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uitbraak van het coronavirus is 
waarschijnlijk een van de oorzaken. 

Op 4,6 procent van de dagen waarop werknemers stonden ingeroosterd, konden ze niet aan 
de slag vanwege ziekte. In het eerste coronajaar 2020 kregen werkgevers al veel meer 
ziekmeldingen binnen. Het ziekteverzuim in het derde kwartaal nam het snelst toe sinds het 
begin van de eeuw en kwam uit op 4,4 procent. Het percentage ziekmeldingen in dezelfde 
periode dit jaar gaat daar dus enkele tienden overheen.  

Het CBS merkt sowieso dat het ziekteverzuim de laatste jaren aan het toenemen is. Dat komt 
onder andere door structurele verschuivingen, zoals de vergrijzing van het 
werknemersbestand. Hoewel het statistiekbureau dat niet heeft onderzocht, vindt CBS-
econoom Peter Hein van Mulligen het ‘niet zo'n gekke conclusie’ dat sinds vorig jaar ook een 
effect van de coronapandemie te zien is. ‘Zeker in de zorg, waar het ziekteverzuim harder is 
gestegen.’ 

Werknemers in de zorg lieten namelijk het vaakst weten dat zij vanwege hun gezondheid niet 
aan de slag konden. Zij meldden zich het afgelopen kwartaal op 6,3 procent van de werkdagen 
ziek. Vooral verpleeg- en verzorgingstehuizen hadden te maken met veel ziekmeldingen.  

Bedrijven in de verhuur en handel van vastgoed, vervoer en opslag en de bouw zagen de 
ziekmeldingen uitzonderlijk snel toenemen. In de financiële dienstverlening was het 
ziekteverzuim het laagst. Kleine bedrijven hebben steevast het minst met personeel te maken 
dat niet werkt vanwege ziekte en dat was ook dit jaar het geval. Bron: AD, 10 december 2021. 

Van 29 november tot 6 december zijn er 249 mensen gestorven aan 
coronavirus 

Van 29 november tot en met 5 december zijn er naar schatting van het CBS circa 4300 
mensen gestorven, zo'n 1250 meer dan verwacht. De extra sterfte deed zich voor onder 
mensen van alle leeftijden en net zo goed onder gebruikers van de Wet langdurige zorg als 
onder de rest van de bevolking. In genoemde week telde gezondheidsinstituut RIVM 249 
overleden coronapatiënten.  

Sinds begin augustus liggen de sterftecijfers hoger dan verwacht en vanaf half oktober neemt 
het aantal overledenen wekelijks toe. 

Er overleden eind november/begin december naar schatting 2550 80-plussers, zo'n 850 meer 
dan normaal in deze periode. Onder mensen van 65 tot 80 jaar gingen er naar schatting 1300 
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dood, ongeveer 350 meer dan verwacht. Onder de 65-minners waren er 475 doden, ruim vijftig 
meer dan anders in deze tijd. 

Mede door het coronavirus zijn in de hele maand november veel meer mensen overleden dan 
gebruikelijk. Het statistiekbureau zag toen ongeveer 3500 meer sterfgevallen dan normaal. 
Bron: AD, 10 december 2021.  

Rusland meldt 30.873 coronabesmettingen voor afgelopen 24 uur 

De afgelopen 24 uur zijn 30.873 inwoners van Rusland positief getest op het coronavirus. 
Gisteren was dat aantal met 30.209 nagenoeg hetzelfde. Er werden vandaag 1176 
sterfgevallen door toedoen van Covid-19 geregistreerd. Een dag eerder ging het om 1181 
recente overlijdens. Bron: AD, 10 december 2021.  

GGD's roepen op om senioren te helpen via internet prikafspraak te 
maken  

De GGD's roepen op om senioren, indien nodig, te helpen via internet een prikafspraak voor 
de booster te maken. ‘Dat gaat sneller dan bellen en zo kunnen we de vaart er goed in houden’, 
klinkt het. Deze week kunnen de diensten in totaal 350.000 prikken zetten en daarna zou 
dat gemiddeld 700.000 per week zijn. Maar 'dit is onder andere afhankelijk van de 
toestroom van ouderen naar de vaccinatielocaties.’ 

De bemensing bij de GGD's 'raakt op orde', aldus de GGD. Tot nu toe hebben ruim 11.000 
mensen zich opgegeven om te assisteren bij de vaccinaties. De GGD's werken samen 
met Defensie en Het Rode Kruis en krijgen ook hulp via uitzendbureaus en bedrijven. 
Het inenten moet gebeuren door mensen die goed zijn opgeleid en het verwerken van 
persoonsgegevens moet ook zorgvuldig worden gedaan. 

‘Dit maakt dat de selectie van mensen de nodige tijd kost.’ Vervolgens moeten de helpers ook 
nog worden ingewerkt. Sinds gisteren kunnen mensen die geboren zijn in 1950 of eerder een 
prikafspraak maken. Ook zonder uitnodiging. In bepaalde regio's worden de komende weken 
andere leeftijdsgroepen uitgenodigd dan in andere streken 'simpelweg omdat de samenstelling 
van de bevolking anders is', volgens de GGD. Bron: AD, 10 december 2021. 

Vertrouwen in aanpak corona  van overheid heeft laagste punt bereikt 

Ons vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid is op het laagste punt sinds het begin 
van de pandemie beland, blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD GHOR. Van de 
ondervraagden vindt 71 procent dat er (veel) te weinig maatregelen zijn getroffen om het 
coronavirus te bestrijden. Ook is er kritiek van ondervraagden op de in hun ogen trage 
start met de boostervaccinaties. 

Slechts 16 procent is nog positief over de aanpak, 46 procent is negatief en 39 procent 
neutraal. Uit de studie, die werd uitgevoerd onder ruim 46.000 mensen in de periode van 24 
tot en met 28 november, blijkt dat de naleving van maatregelen is toegenomen. Zo werd er 
meer thuisgewerkt, afstand gehouden en lieten mensen zich vaker testen bij klachten. 

Het percentage deelnemers dat zich bij klachten heeft laten testen bij een GGD of een andere 
testlocatie ging van 29 procent naar 45 procent. Tevens liet 32 procent weten bij klachten een 
zelftest te hebben gedaan. Nog niet eerder deden zoveel mensen bij verschijnselen een test, 
aldus het RIVM. Ook is er minder horecabezoek geweest en werd minder bezoek ontvangen. 
Bron: AD, 10 december 2021. 

Burgers vernietigend over corona-aanpak kabinet 

Het kabinet heeft veel te laat en te licht ingegrepen tegen de nieuwe coronagolf. Intussen zijn 
de maatregelen die er wel zijn warrig, onvoldoende uitgelegd en niet eerlijk verdeeld. Dat is 
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het oordeel van een gedragsonderzoek dat het RIVM met de GGD's om de zes weken uitvoert, 
schrijft de Volkskrant. 

Positief over het coronabeleid is nog maar 16 procent, het laagste ooit gemeten. En zelfs van 
de mensen die vertrouwen zeggen te hebben in de Nederlandse coronakoers vindt 56 procent 
dat de overheid te slap heeft ingegrepen. 

In de commentaren ontwaart onderzoeksleider Marijn de Bruin (RIVM, Radboud UMC) grofweg 
twee terugkerende klachten: ‘Er wordt niet snel en effectief genoeg ingegrepen, en: de 
boosterprik komt in ons land te laat.’ Slechts een op de zes bevraagde personen is positief 
over de Nederlandse coronakoers in vergelijking met het buitenland, een dieptepunt. Bron: 
BNR 10 december 2021. 

 

Mensen wachten in de Amerikaanse stad Washington DC op hun boosterprik. © Getty Images 

 

'Bizar druk': kerstpakket extra populair door corona  

‘Bizar druk’, ‘veel meer aanvragen’, ‘grotere pakketten’ en ‘we kunnen de vraag bijna niet aan.’ 
Met nog een paar weken te gaan tot Kerstmis is het alle hens aan dek in de 
kerstpakkettensector. 

Volgens schattingen krijgen dit jaar circa 7 miljoen werknemers een kerstpakket. Ter 
vergelijking: in 2014 - midden in de laatste economische crisis - waren dat er pakweg 4,5 
miljoen. ‘Het kan niet op dit jaar. We zitten al 20 procent boven de topomzet van 2020’, zegt 
Dick Brandwijk van Brandwijk Feestpakketten in Zaltbommel. 

Groothandel Sligro - de nummer twee in kerstpakketten na de Makro - ziet dat de vraag weer 
toeneemt sinds het aanscherpen van maatregelen als thuiswerken en een gedeeltelijke 
lockdown. ‘Bedrijven zien echt de noodzaak en het effect van aandacht voor de werknemers’, 
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aldus Wilco Jansen van Sligro. Hij schat de totale markt voor feestgeschenken op zo'n 200 
miljoen euro. 

‘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.’ 

Volgens deze directeur van een kerstpakkettenbedrijf is een cadeaubon met kerst minachting 
van je personeel: 'Als je je vrouw een bloemenbon geeft in plaats van een bos rozen, scoor je 
ook geen punten': 

Veel bedrijfsfeestjes, recepties en uitjes konden eerder dit jaar door corona niet doorgaan. 
Bedrijven hielden dus geld over voor extraatjes voor het personeel. Daarbij komt nog eens dat 
werkgevers nu drie procent van de totale loonsom mogen besteden aan belastingvrije giften 
voor het personeel. Dat was een paar jaar geleden nog 1,7 procent. 

Bij Charles.nl maken ze dagelijks duizenden borrelpakketten klaar voor verzending. Oprichter 
Stefan Heeger: ‘Kerstborrels mogen niet, dus wij zijn in dat gat gesprongen met 
borrelpakketten. Tot begin november viel het wel mee met de aanvragen, maar sinds die 
laatste persconferentie is het gewoon hartstikke druk.’ 

Heeger denkt dit kerstseizoen aan een omzetgroei van 30 à 40 procent ten opzichte van 2020. 
‘Doordat veel kwartaalborrels en etentjes dit jaar niet door konden gaan, geven bedrijven meer 
geld uit aan uitgebreidere pakketten.’ 

Ook bij techbedrijf Hitachi in Zaltbommel geven ze hun 170 medewerkers een kerstpakket. 
‘Het kerstpakket is altijd een heel gevoelig onderwerp, vergis je niet’, zegt Rimmert van Luyn 
van Hitachi daarover in het NOS Radio 1 Journaal. ’Ik heb in het verleden bij een bedrijf 
gewerkt dat van plan was het pakket te schrappen. Nou, als je een manier wilt om heibel te 
krijgen op de werkvloer, moet je dat doen. Uiteindelijk hebben ze van dat voornemen ook 
afgezien.’ 

Voor Hitachi-medewerkers heeft hij zeven verschillende pakketten besteld. ‘We hebben veel 
Marokkaanse en Turkse medewerkers. Die zijn niet allemaal blij met bijvoorbeeld een pakket 
met alcohol. Dus daar houden we graag rekening mee.’ 

Volgens Sligro werden pakketten de afgelopen jaren vaak samengesteld op basis van een 
culinair thema of een specifieke 'keuken', zoals Italië, Spanje of Mexico. ‘Dat is nu minder. 
Veel pakketten zijn nu samengesteld rondom 'eetmomenten': ontbijt, borrel, diner, samen een 
spelletje spelen.’ 

Duurzaamheid wordt ook steeds belangrijker. ‘Koffie, thee en chocolade moeten bijvoorbeeld 
van fair trade kwaliteit zijn, papier voor het drukwerk moet bij voorkeur gerecycled zijn.’ 

De producten die het vaakst in een pakket zitten, zijn koffie, thee, wijn, vruchtensap, 
slagroom, koekjes, chocolade, crackers, paté, soep en hartige snacks. In de webshop worden 
vooral blenders, cadeaukaarten en fleecedekens gekozen of een donatie aan een goed doel. 

Marktleider Makro - volgens eigen zeggen goed voor 1,5 miljoen pakketten - is er door alles 
wat er in de wereld gebeurt, hang naar nostalgie. ‘Dat zie je aan het type pakket, maar ook 
aan de inhoud. Heel veel (gezelschaps)spelletjes. Want dat heeft ook iets veiligs, nostalgisch’, 
zegt marketingmanager Jacqueline Roest van de Makro. 

Volgens haar zijn de pakketten anno nu niet meer de pakketten van vroeger. ‘De inhoud is 
kwalitatief goed en vaak zit er een leuk cadeau in, zoals een borrelplank.’ 

Wat Roest opvalt is dat sinds de aankondiging van de laatste lockdown werkgevers die een 
kerstborrel gepland hadden, toch opeens nog een eindejaarsgeschenk zoeken. ‘Dat kan een 
pakket zijn of dat werknemers online zelf iets mogen kiezen.’ Bron: NOS, 10 december 2021.  
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UWV opent maandag loket voor nieuwste NOW-regeling 

Werkgevers kunnen vanaf maandag een aanvraag doen voor loonsteun voor de maanden 
november en december. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Het gaat om de tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarmee het demissionaire kabinet 
bedrijven steunt die worden geraakt door de coronamaatregelen. 

Zo moeten kledingwinkels, restaurants, cafés, bioscopen en theaters hun deuren sluiten om 
17.00 uur. Die regel geldt in ieder geval tot 19 december en wordt op 14 december opnieuw 
beoordeeld. 

In de zevende periode van de NOW is nieuw dat bedrijven die na 1 februari 2020 zijn gestart 
in aanmerking komen voor loonsteun. Werkgevers kunnen de coronasteun voor de maanden 
november en december tot en met 31 januari aanvragen. 

Ondernemers krijgen een deel van de loonsom vergoed als hun omzet met minstens 20 
procent daalt. Net als de vorig keer is de tegemoetkoming maximaal 85 procent en kan er een 
maximaal omzetverlies van 80 procent worden opgegeven. Deze NOW-regeling beslaat twee 
maanden en niet drie zoals de vorige keren het geval was. Bron: Het Parool, 10 december 
2021.  

Vanaf maandag kunnen werkgevers een aanvraag doen voor loonsteun over de maanden 
november en december, meldt het UWV. Het gaat om de tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid, waarmee het demissionaire kabinet bedrijven steunt die 
worden geraakt door de coronamaatregelen. 

Zo moeten kledingwinkels, restaurants, cafés, bioscopen en theaters hun deuren sluiten om 
17.00 uur. Die regel geldt in ieder geval tot 19 december en wordt op 14 december opnieuw 
beoordeeld. In de zevende periode van de NOW is nieuw dat bedrijven die na 1 februari 2020 
zijn gestart in aanmerking komen voor loonsteun. 

Werkgevers kunnen de coronasteun voor de maanden november en december tot en met 31 
januari aanvragen. Zij krijgen een deel van de loonsom vergoed als de omzet met minstens 20 
procent daalt. De tegemoetkoming is maximaal 85 procent en er kan een maximaal 
omzetverlies van 80 procent worden opgegeven. Bron: AD, 10 december 2021.  

Geen ruimte voor versoepeling in cultuursector 

De huidige coronacijfers laten nog geen ruimte voor versoepeling van de maatregelen in de 
cultuursector, zegt cultuurminister Ingrid Van Engelshoven. De cijfers zijn nog niet zodanig 
'dat er ruimte is voor veel verlichting.’  

Musea, theaters, poppodia of concertzalen mogen vanwege de huidige coronaregels 
alleen open tussen 05.00 en 17.00 uur. Binnen moet men anderhalve meter afstand houden 
en mogen niet meer dan 1250 mensen in een zaal. 

Zolang deze regels gelden, krijgt de sector financiële steun. Van Engelshoven zegt dat wordt 
gekeken hoe de coronasteun er voor de komende periode uit gaat zien. En of het geld uit 
de huidige steunpakketten goed terechtkomt bij onder meer zelfstandigen. Bron: AD, 10 
december 2021. 

Van Engelshoven ziet nog geen ruimte voor versoepelingen cultuur 

Vooralsnog lijkt er geen ruimte voor versoepelingen van coronamaatregelen in de 
cultuursector, aldus demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). Volgens haar 
zijn de coronacijfers nog niet 'zodanig dat er ruimte is voor veel verlichting.’ 

Musea, theaters, poppodia of concertzalen mogen vanwege de huidige coronaregels alleen 
open tussen 05.00 en 17.00 uur. Binnen moet men anderhalve meter afstand houden en 
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mogen niet meer dan 1250 mensen in een zaal. Zolang deze maatregelen gelden, krijgt de 
sector financiële steun. Van Engelshoven zegt dat wordt gekeken hoe de coronasteun er voor 
de komende periode uit gaat zien. 

In de culturele sector werd met verbazing gereageerd op de aanschaf van het schilderij De 
Vaandeldragers van Rembrandt. Hiervoor trekt het kabinet 150 miljoen euro uit. Het museum 
Panorama Mesdag in Den Haag vindt dat dit 'schuurt', vooral nu veel musea vanwege corona 
'aan het infuus liggen.' 

Van Engelshoven zegt te kijken hoe het geld uit de huidige steunpakketten goed 
terechtkomt bij onder meer zelfstandigen. Volgende week informeert ze de Tweede Kamer 
daarover. 

Ook Dennis Wiersma, die als demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken 
verantwoordelijk is voor de steunpakketten, vindt het logisch dat 'als er maatregelen zijn, daar 
steun tegenover staat.’ Maar daarop vooruitlopen wilde hij nog niet doen. ‘Hoe het eruit ziet, 
hangt ervan af of de maatregelen al dan niet doorgaan. Dat gaan we de komende dagen 
bespreken.’ 

Het kabinet besluit volgende week dinsdag wat er moet gebeuren met de coronaregels. 
Dinsdagavond wordt de beslissing toegelicht op een persconferentie door demissionair premier 
Mark Rutte en coronaminister Hugo De Jonge. Bron: Het Parool, 10 december 2021. 

Eerste zestigers kunnen afspraak boosterprik maken 

De eerste zestigers kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor het zetten van 
een boosterprik tegen het coronavirus, zo meldt demissionair minister van Volksgezondheid 
Hugo De Jonge op Twitter. Mensen die geboren zijn in 1951 en 1952 kunnen vanaf 11.00 uur 
online een afspraak inplannen. 

Wie liever belt, moet wachten op de uitnodigingsbrief. De GGD'en riepen mensen vrijdag op 
om ouderen te helpen om online een afspraak te maken voor een boosterprik. ‘Dat gaat sneller 
dan bellen en zo kunnen we de vaart er bij het prikken goed in houden,’ aldus de 
gezondheidsdiensten. 

Tot en met woensdag hadden ongeveer 730.000 mensen een boosterprik gekregen, zo was 
donderdag te lezen op het coronadashboard. Vanaf komende week kunnen de GGD'en 
gemiddeld ongeveer 700.000 prikken per week zetten. De Jonge kondigde eerder aan dat alle 
zestigplussers voor het einde van het jaar een oppepprik moeten hebben kunnen krijgen. 
Vanaf januari zijn dan mensen onder de zestig aan de beurt. Ook zij worden geprikt van oud 
naar jong. Bron: Het Parool, 10 december 2021. 

Duitsland: kom niet de grens over voor een boosterprik 

Het heeft geen zin om naar Duitsland te rijden voor een boosterprik. Je kunt je daar als 
Nederlander wél (gratis) op corona laten testen, maar prikken: dat kan alleen bij 
uitzonderingen. 

In Limburg gingen Nederlanders de afgelopen dagen de grens over om in de regio Aken een 
boostervaccinatie te halen. Detlef Funken, woordvoerder van de stadsregio Aken, zegt in De 
Limburger: ‘Onze intentie is om de mensen die regelmatig de grens overgaan vanwege 
partnerschap, familiebanden of werk ook hier een vaccinatie te kunnen geven. Dat beschermt 
de mensen in onze grensregio.’  

Maar omdat in Aken niet gecontroleerd wordt waar je woont, zouden ook inwoners van onder 
meer Rotterdam, Haarlem en Eindhoven in Aken een prik gehaald hebben, of daarvoor een 
afspraak hebben gemaakt. Dat is, voor de goede orde, niet de bedoeling, waarschuwt de Duitse 
overheid. 
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In het district Kleef wordt alleen een uitzondering gemaakt voor Nederlanders die in Nederland 
wonen en in Duitsland werken. Datzelfde geldt in de regio Borken, die grenst aan de 
Achterhoek. Bron: Het Parool, 10 december 2021. 

Gezondheidsraad adviseert over coronaprik aan alle kinderen 

De Gezondheidsraad komt in de loop van vrijdag met een advies over het vaccineren van alle 
kinderen van 5 tot en met 11 jaar tegen corona. Kinderen van deze leeftijd met een verhoogd 
medisch risico kunnen binnenkort al een coronavaccinatie krijgen. Demissionair minister 
Hugo De Jonge (Volksgezondheid) volgde al een eerder advies van de Gezondheidsraad 
daarover op. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bepaalde vorige maand dat het vaccin van 
Pfizer/BioNTech veilig en effectief is voor jonge kinderen. Kinderen die gevaccineerd worden, 
krijgen net als volwassenen twee prikken, maar dan wel een lagere dosis per prik: 10 
microgram in plaats van 30 microgram. 

De Gezondheidsraad maakt een bredere afweging in de bepaling of vaccinatie van kinderen 
een goed idee is. Zo keek de raad bij het oordeel over de vaccinatie van jongeren vanaf 12 jaar 
ook naar bijvoorbeeld het effect van de coronamaatregelen op het welzijn van jongeren. Bron: 
Het Parool, 10 december 2021.  

Nog een jaar sobere feestdagen? Kabinet zint op verlenging avondlockdown 

Opnieuw dreigen sobere feestdagen, in klein gezelschap, zonder grote feesten in de horeca. De 
coronacijfers gaan de goede kant op, maar voor serieuze versoepelingen lijkt het te vroeg. Een 
verlengde schoolvakantie ligt nog wel op tafel. Vrijdag komt het OMT bijeen. 

 
Een verlaten Kalverstraat in de avond. @ AP  
 
De winterpiek lijkt bereikt: de coronagrafieken vertonen een plateau, met dagelijks gemiddeld 
ruim 21.000 infecties en 300 ziekenhuisopnames erbij. De aantallen cirkelen nu al ruim een 
week rond dat niveau. Hoewel het gevreesde ‘code zwart’ lijkt afgewend en ziekenhuizen iets 
meer lucht hebben, is het nog te vroeg om thuis veel meer gasten te ontvangen en de horeca 
open te gooien, stellen bronnen rond het OMT en het kabinet. 
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‘Je ziet heel voorzichtig een stabilisatie na het maatregelenpakket van half november, maar 
rond de Omikron-variant is er nog veel onzeker,’ zegt een Haagse ingewijde. ‘Ook weet je niet 
wat de maatregelen van eind november, toen de avondsluiting inging, nog extra gaan doen. 
Dus je zou zeggen: bij twijfel niet inhalen.’ 
 
Als het kabinet dit weekend hetzelfde concludeert na het beraad van het Outbreak 
Management Team (OMT) vrijdag, dan hoeft Nederland er niet op te rekenen dat er komende 
dinsdag bij de coronapersconferentie versoepelingen worden aangekondigd. Volgens plan 
ontvouwen demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister van Volksgezondheid Hugo 
De Jonge (CDA) dan het coronabeleid voor de feestdagen en scenario’s om de winter met 
corona door te komen.  
 
‘We moeten eerst het OMT-advies zien,’ zegt de bron. ‘In theorie kun je nog denken aan een 
kleine versoepeling in de avond als je elders weer strengere maatregelen neemt. Maar dat is 
echt theoretisch, eerst moet het beeld van het OMT duidelijk zijn.’ 
 
Belangrijke vraag is nu of de scholen een week langer dicht moeten voor de kerst. Kinderen 
tot 15 jaar vormen een kwart van het totale aantal besmette personen van afgelopen week. 
Met een laatste schooldag (24 december) vlak voor de feestdagen bestaat het risico dat 
kinderen het virus meenemen van het klaslokaal naar de kerstdis bij opa en oma. 
 
Daarom suggereert het OMT al weken om de vakantie een week eerder te laten beginnen. Maar 
de politiek wil ook een relatief korte schoolsluiting voorkomen, in verband met 
leerachterstanden en psychische schade, al is de optie van een verlengde vakantie ook op het 
Binnenhof geen taboe. 
 
Onderwijsminister Arie Slob (CU) herhaalde woensdag dat de scholen openhouden het 
absolute streven blijft. ‘Het is zwaar, velen snakken naar vakantie,’ meldde Slob. ‘Tegelijk 
zeggen veel leraren ook: houd de scholen open. Dat is en blijft onze inzet, ook rond de 
kerstvakantie.’  
 
Uit een peiling van de koepel PO-raad blijkt dat 55 procent van de schoolbesturen in het 
primair onderwijs tegen een week thuisonderwijs is voor de kerstvakantie. De term ‘verlengde 
kerstvakantie’ noemt de raad misleidend, omdat kinderen wel gewoon hun schoolwerk moeten 
doen via de computer. 
 
Daarbij kan een verlengde vakantie juist ook als aanjager van de coronagolf uitpakken, als 
ouders hun kinderen die week massaal naar opa en oma brengen. Zoals OMT-voorzitter Jaap 
van Dissel in zijn advies eerder deze week schreef: het is dan zaak dat de kinderen echt 
thuisblijven. ‘Zodat men in de eigen gezinsbubbel blijft.’  
 
Het kabinet zal opnieuw willen weten wat het oplevert als de scholen langer dichtgaan, maar 
dat is niet te berekenen. Afgelopen week slaagden de rekenmeesters van het RIVM er niet in 
het precieze effect van een week extra kerstvakantie te modelleren. Bron: Het Parool, 9 
december 2021.  
 
Duitse deelstaat: quarantaine na contact met Omikrondrager  
 
De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kan mensen verplichten in quarantaine te gaan na 
contact met iemand die met de coronavariant Omikron is besmet. Het geldt ook als het om 
familie gaat en het moet ook als je bent gevaccineerd. De autoriteiten van de aan Nederland 
grenzende regio hopen daarmee de opmars van Omikron tegen te gaan. 
 
Betrokken personen moeten rekening houden met twee weken zelfisolatie, melden regionale 
media. De deelstaat met ongeveer evenveel inwoners als Nederland registreerde inmiddels 23 
Omikron-infecties. Bij 47 andere coronabesmettingen wordt dat vermoed.    
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GGD GHOR: nog geen duidelijkheid over inzet vaccinatiepersoneel 
 
Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland kan nog niet vertellen hoeveel en waar 
vaccinatiepersoneel wordt ingezet bij de boosterprikcampagne. Wel geeft de GGD vrijdag een 
update over de voortgang. Volgens een woordvoerder is het nog niet duidelijk hoeveel 
aanmeldingen voor bijstand bruikbaar zijn van de 10.000 die binnenkwamen bij de website 
ggdreservisten.nl. Ook is er bijna een week nadat de GGD mensen om hulp vroeg bij de 
campagne nog niet duidelijk of er regionale tekorten zijn. 
 
Een woordvoerster liet woensdag wel al weten dat de GGD 'goed op stoom is' en dat de 
koepelorganisatie in gesprek is met alle GGD'en in de regio's. ‘Het selecteren van mensen kost 
tijd. Ook zijn er in de ene regio meer prikkers nodig en in de andere meer locatiehoofden.’ Ze 
benadrukte dat er ook tijd nodig is om de competenties en cv's te checken. 
 
De gezondheidsdienst wilde voor de boostercampagne ook de hulp van Defensie vragen en van 
medische studenten. Defensie heeft laten weten aankomende vrijdag meer te kunnen vertellen 
over waar militairen ingezet worden door de GGD. Volgens Defensie zijn de lijnen met de GGD 
'gewoon goed.’ ‘Er is geen sprake van vertraging.’ 
 
De medische faculteiten zijn of worden inmiddels benaderd via de regionale GGD'en 
om studenten te werven die kunnen helpen met het prikken, aldus een woordvoerder van 
koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU). Bron: Het Parool, 10 
december 2021. 
 

 

@ ANP  

Ongeveer veertig militairen gaan vanaf dinsdag helpen met het zetten 
van boostervaccinaties  

Ongeveer veertig militairen gaan vanaf dinsdag helpen met het zetten van boostervaccinaties. 
De woordvoerder van Defensie bevestigt dat de militairen aanstaande maandag een 
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opleiding krijgen om te kunnen helpen bij de boostercampagne. Een dag later kunnen ze dan 
in verschillende regio's worden ingezet. 

Het is mogelijk dat er uiteindelijk meer militairen ingeschakeld worden door de GGD. ‘Dat is 
afhankelijk van de vraag van de GGD en de situatie in de toekomst’, zegt de 
Defensiewoordvoerder. De militairen worden ingezet in de regio's waar ze nodig zijn. Het is 
nog niet bekend welke regio's dat zijn. Bron: AD, 10 december 2021.  

Slob benadrukt: kabinet wil scholen openhouden rond kerstvakantie 

Het is de inzet van het kabinet om basis- en middelbare scholen ook rond de kerstvakantie 
volledig open te houden. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) twittert dat dit het 
standpunt 'is en blijft.’ Het kabinet lijkt er dan ook geen voorstander van om de kerstvakantie 
te verlengen. Het Outbreak Management Team had het kabinet eerder geadviseerd hierover 
na te denken. 

Op scholen zijn veel besmettingen en kinderen kunnen het virus meenemen naar bijvoorbeeld 
hun grootouders. Vooral tijdens de feestdagen is dit risico groot, omdat de scholen op de dag 
voor Kerstmis nog open zijn. Door de kerstvakantie naar voren te halen, is de kans kleiner 
dat kinderen met kerst besmet zijn en vervolgens hun grootouders kunnen aansteken, aldus 
het OMT. 

Slob begrijpen dat scholen zich zorgen maken over het hoge aantal besmettingen onder 
leerlingen. 'Het is zwaar, velen snakken naar vakantie,' schrijft hij. Tegelijk zeggen scholen 
ook open te willen blijven, zodat de leerlingen naar school kunnen. De eerdere 
schoolsluitingen vanwege corona hebben voor veel leerachterstanden en psychisch leed 
gezorgd. 

Het kabinet besluit volgende week of de huidige coronamaatregelen langer blijven gelden, of 
dat ze zelfs worden aangescherpt. Dinsdagavond geven demissionair premier Mark Rutte en 
coronaminister Hugo De Jonge een toelichting op het besluit in een persconferentie. Bron: 
Het Parool, 10 december 2021. 

Après-ski in Oostenrijk blijft tot zeker 10 januari dicht 

Wie de komende weken na een dag skiën in Oostenrijk de après-ski in wil, wordt teleurgesteld. 
Volgens de nieuwe coronamaatregelen moet de ‘nachtgastronomie’ en de après-ski tot zeker 
10 januari dicht blijven. Of er na die datum weer kan worden gefeest, moet gaan blijken. 

Skiën is in de komende weken al wel mogelijk, mits je gevaccineerd bent of hersteld van het 
coronavirus. De autoriteiten maakten woensdag bekend dat de lockdown voor het land voor 
gevaccineerden eindigt op 12 december. Hotels, restaurant en skiliften gaan dan weer 
open.  Bron: Het Parool, 9 december 2021. 

Nieuwe variant verspreidt zich over Amsterdam: ‘Omikron is onder ons’ 

De Omikron-variant van het coronavirus begint zich te verspreiden over Amsterdam. De GGD en 
Amsterdam UMC hebben al zeker twee besmette mensen gevonden die geen link hebben met 
zuidelijk Afrika. 

Dat zegt Menno De Jong, hoogleraar klinische virologie (Amsterdam UMC) en lid van het 
Outbreak Management Team (OMT). 

Hij noemt de vondst geen verrassing. Het RIVM maakte immers al bekend dat Omikron in 
Nederland was aangetroffen voordat op 25 november in Zuid-Afrika de alarmbellen afgingen 
over de nieuwe virusvariant. Op 19 en 23 november werd de Omikron-variant hier voor het 
eerst gesignaleerd. 
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De Jong noemt het evenmin verrassend dat Omikron zich in Amsterdam verspreidt. ‘De stad 
heeft een hoge populatiedichtheid. Steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn 
daarom vaak maatgevend voor wat er volgt in de rest van Nederland.’ 

De twee Omikron-besmettingen zijn maandag aan het licht gekomen bij onderzoek van zo’n 
tweehonderd willekeurige teststraatmonsters. Via bron- en contactonderzoek is vastgesteld 
dat de besmette mensen geen link hebben met zuidelijk Afrika. 

Ook op dinsdag en woensdag zijn Omikron-besmettingen gevonden; respectievelijk vijf en vier. 
Bron- en contactonderzoek moet nog uitwijzen of ook bij deze personen de link met zuidelijk 
Afrika ontbreekt. 

Sinds de opkomst van de nieuwe virusvariant zijn de GGD en Amsterdam UMC er veel 
intensiever op gaan testen om de eerste verspreiding vroeg op te kunnen sporen. Tegen de 
tweehonderd teststraatmonsters van testlocatie RAI worden dagelijks onder de loep genomen. 
Bij die teststraat is de diversiteit van Amsterdammers het grootst. 

‘De gevonden Omikron-besmettingen bieden Amsterdammers belangrijke informatie,’ zegt De 
Jong. ‘Het toont aan dat Omikron geen ver-van-mijn-bedshow is. Het maakt mensen hopelijk 
bewust dat Omikron ‘onder ons’ is en dat we met z’n allen ons best moeten doen om verdere 
verspreiding te vertragen.’ 

Continuering van het onderzoek geeft inzicht in de snelheid waarmee Omikron zich verspreidt. 
Omdat Nederland al een avond-lockdown heeft, zal Omikron zich minder snel verspreiden dan 
in een ‘natuurlijke’ setting. ‘De snelheid van verspreiding zal in ieder geval informeren hoe 
effectief huidige maatregelen zijn tegen deze nieuwe variant,’ aldus De Jong. 

Als Omikron zich verder verspreidt, zal het onderzoek naar Omikron in Amsterdam en 
Nederland zich meer en meer verplaatsen van teststraten naar ziekenhuisopnamen. Dat zal 
meer licht werpen op de vraag hoe ziekmakend Omikron is. 

Zuid-Afrikaans onderzoek zal waarschijnlijk al eerder met antwoorden komen, maar dat is 
niet één op één te vertalen naar de Nederlandse situatie. Zo kent Nederland een hogere 
vaccinatiegraad, maar ook een hogere infectiedruk en een hogere belasting van de 
ziekenhuizen vanwege de Deltavariant. Bron: Het Parool, 9 december 2021.  

 

Bestuurslid Mohamedi Yachou in de Alphense moskee El-Fath. Dankzij het roodwitte lint op 
de vloer kunnen bezoekers bij het gebed makkelijker anderhalve meter afstand houden. © 
Josh Walet 
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Aan overkant van de straat is al prikpunt, tóch kun je nu ook vaccin 
halen in de moskee: waarom? 

Al negen maanden kan iedereen zich tegen corona laten vaccineren in het Alphense 
tenniscentrum Nieuwe Sloot. En tóch biedt de GGD nu aan de overkant van de straat, in de 
moskee, ook de prik aan. Waarom? 

Bezoekers van moskee El-Fath aan de Alphense Sportlaan kunnen het gebed vandaag 
combineren met een coronaprik. Of zich in ieder geval door de GGD laten uitleggen waarom 
het handig zou zijn die prik te nemen. ‘Wij zeiden meteen ja toen de GGD vroeg of ze bij ons 
konden komen, want wij werken hier heel graag aan mee’, zegt bestuurslid van de moskee 
Mohamedi Yachou. Bron: AD, 10 december 2021. 

Uit Zuid-Afrika komen dagelijks een paar honderd mensen aan op 
Schiphol, van hen test 14 procent positief op het coronavirus 

Dagelijks komen er een paar honderd mensen vanuit Johannesburg of Kaapstad in Zuid-
Afrika aan op Schiphol. Van hen test 14 procent positief op het coronavirus, meldt de GGD 
Kennemerland. Vorige week ging het nog om 9 procent. 'Een lichte stijging', noemt GGD-
directeur Bert van de Velden dat.  

‘Het laat zien dat het virus zich makkelijk verspreidt en dat stemt tot zorgen.’ Bij aankomst 
op de luchthaven krijgen mensen die ons land als eindbestemming hebben het dringende 
advies zich direct te laten testen in de daarvoor beschikbare GGD-teststraat. Bijna de helft 
doet dat ook. Ook vóór vertrek worden reizigers getest. 

Wie vanuit een 'zeerhoogrisicogebied met een zorgwekkende virusvariant', zoals Zuid-Afrika 
nu is bestempeld, terugreist naar Nederland heeft een PCR-test nodig, die maximaal 24 uur 
oud mag zijn. Een andere optie is een PCR-test die 48 uur oud mag zijn. 

Wie daarvoor kiest, moet ook nog een negatieve antigeentest van maximaal 24 uur 
oud kunnen tonen. De woordvoerder van de GGD wijst verder op het belang van een 
'kwalitatief goede afname van de tests' in het land van vertrek. Bron: AD, 10 december 2021. 

Zuid-Afrikaanse wetenschappers melden geen ernstiger ziektebeeld bij 
mensen besmet met Omikron-variant 

Zuid-Afrikaanse wetenschappers melden vandaag dat ze geen ernstiger ziektebeeld zien bij 
mensen besmet met de Omikron-variant van het coronavirus. De wetenschappers zeggen dat 
er nog meer tijd nodig is om een definitieve conclusie te trekken. Minister van Volksgezondheid 
Joe Phaahla vindt het een positieve indicatie. 

Phaahla zegt dat de eerste onderzoeken lijken aan te tonen dat er wel een toename is van 
het aantal patiënten dat opgenomen wordt in het ziekenhuis, maar dat dit voornamelijk 
veroorzaakt wordt door de hoeveelheid coronabesmettingen. ‘Dus niet door de ernst van de 
Omikron-variant’, aldus de minister. Bron: AD, 10 december 2021. 

Duitse parlement stemt voor vaccinatieplicht voor zorgpersoneel en 
militairen  
 
Het Duitse parlement heeft voor een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel en 
militairen gestemd. Naar verwachting wordt de wet vrijdag nog door het Duitse hogerhuis 
goedgekeurd. 

De nieuwe Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach noemde het vrijdagochtend 
'absoluut onaanvaardbaar' dat mensen in zorginstellingen 'onnodig sterven omdat er niet 
gevaccineerd is.’ 
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Duitsland overweegt ook om een vaccinatieplicht in te voeren voor alle volwassen 
inwoners van het land. Daar wordt later over gestemd. Die plicht zou in februari 2022 in 
moeten gaan. Bron: AD, 10 december 2021. 

Iets meer dan 850.000 Nederlanders hebben extra prik gekregen 

Iets meer dan 850.000 Nederlanders hebben tot nu toe een extra prik gekregen. Onder hen 
zijn 730.000 ouderen en zorgmedewerkers die een booster hebben ontvangen. Zo'n 121.000 
mensen kregen een aanvullende inenting vanwege een afweerstoornis. 

Het aantal van 850.000 gezette prikken bestrijkt 6,1 procent van alle volwassenen. Nederland 
stijgt daarmee binnen Europa van de 28ste naar de 26ste plek op de vandaag door het ECDC 
bijgewerkte ranglijst van aanvullende vaccinaties. 

Liechtenstein en Roemenië zijn nu gepasseerd, en eerder werd Bulgarije ingehaald. Net boven 
Nederland staan Letland met 6,3 procent en Kroatië 7,3 procent. IJsland voert de EU-ranglijst 
aan. Daar heeft 54,8 procent van alle volwassenen een extra prik gehad.  

Daarna volgen Oostenrijk met 37,3 procent en Hongarije met 35,8 procent. België staat op de 
zesde plaats met 25,7 procent, Luxemburg elfde met 20,5 procent en Duitsland dertiende met 
20,2 procent. Bron: AD, 10 december 2021. 

Gezondheidsraad: ook coronavaccin voor gezonde jonge kinderen, 'maar 
geen drang’ 

Ook kinderen tussen de 5 en 11 jaar moeten een vaccin tegen corona kunnen krijgen. Dat 
schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Volgens 
de Gezondheidsraad wegen de voordelen van vaccinatie op tegen de nadelen. 

Net als bij volwassenen zou vaccinatie op vrijwillige basis plaats moeten vinden: het vaccin 
moet beschikbaar worden voor (de ouders van) kinderen van 5 tot en met 11 jaar ‘die dat 
willen.’ ‘De Gezondheidsraad vindt het van belang dat er begrijpelijke informatie is voor ouders 
en kinderen en dat alle vormen van drang vermeden worden. De raad vindt dat de keuze om 
al dan niet gebruik te maken van het aanbod van vaccinatie niet mag leiden tot uitsluiting 
van school of sociale uitsluiting van kinderen.’  

Vorige week adviseerde de raad al om kinderen met ernstige gezondheidsproblemen een 
vaccin tegen corona aan te bieden. Een besluit over hun gezonde leeftijdsgenootjes werd toen 
nog vooruitgeschoven. ‘Voor gezonde kinderen is de afweging complex’, zei voorzitter Bart-Jan 
Kullberg toen. 

Die afweging is nu alsnog gemaakt. ‘Uiteindelijk is de verhouding tussen gezondheidswinst en 
mogelijke bijwerkingen voor het individuele kind voldoende gunstig’, schrijft de raad. Dat 
advies lijkt overeen te komen met de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. Die 
vindt dat ouders zelf moeten kunnen kiezen of kinderen tot 12 jaar ook het coronavaccin 
krijgen. Het kabinet wil de coronaprik vooralsnog reserveren voor de kwetsbare kinderen van 
5 tot 11 jaar. 

Het kindervaccin van Pfizer, dat een lagere dosering heeft en net als bij volwassenen in eerste 
instantie bestaat uit twee doses, beschermt volgens onderzoek waaruit de Gezondheidsraad 
citeert voor ongeveer 90 procent tegen een coronabesmetting. Het vaccin is eerder al veilig 
bevonden door medicijnwaakhonden EMA en CBG. 

De Gezondheidsraad constateert in het advies dat Covid-19 bij de meeste kinderen zeer mild 
verloopt. Maar er zijn uitzonderingen. Tot nu toe belandden in Nederland 103 kinderen met 
corona in het ziekenhuis. Ook is er een onbekend aantal kinderen dat met een acute 
ontstekingsreactie (MIS-C) in het ziekenhuis terechtkwam. De Gezondheidsraad schat dat het 
gaat om 150 kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. 
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De raad wijst bovendien op het risico van long covid bij kinderen. Onbekend is hoeveel 
kinderen door deze langetermijngevolgen getroffen worden, daarnaar loopt nog volop 
onderzoek. De Gezondheidsraad denkt dat het gaat om ‘minder dan 5 procent’ van het aantal 
besmettingen.  

Een laatste aspect dat wordt meegenomen als voordeel van inenting, is dat het beschermt 
tegen ‘indirecte ziektelast’, die bijvoorbeeld optreedt door schoolsluiting en quarantaine. 

Tegenover de gezondheidswinst staan volgens de raad relatief beperkte nadelen. De 
meest voorkomende symptomen en reacties bij jonge kinderen zijn pijn op de plaats van 
de injectie (ongeveer 70 procent), vermoeidheid (ongeveer 40 procent) en hoofdpijn (ongeveer 
30%). Minder voorkomende reacties zijn zwelling en roodheid op de plaats van injectie 
en spierpijn. De gerapporteerde bijwerkingen waren mild tot matig van ernst en traden vaker 
op na de tweede dosis. De bijwerkingen verdwijnen meestal binnen een tot twee dagen, schrijft 
de raad.  

De kans op zeldzame bijwerkingen, zoals myocarditis (ontsteking van de hartspier) is 
aanwezig, maar volgens de raad zeer laag. Daar zijn nog geen grote vervolgonderzoeken naar 
gedaan. ‘Gebaseerd op de ervaring bij een zeer groot aantal volwassenen en 12-17-jarigen 
wereldwijd, en mede gezien het feit dat 5-11-jarigen een derde van de dosering krijgen, is de 
verwachting dat eventuele zeldzame bijwerkingen beperkt zullen zijn.’  

Tenslotte merkt de raad nog op dat de vaccinatie van kinderen ook kan bijdragen aan het 
remmen van de verspreiding onder de rest van de bevolking, doordat vaccinatie ook de kans 
op transmissie verkleint. De Gezondheidsraad noemt dit ‘een bijkomend voordeel.’ Bron: AD, 
10 december 2021.  

Tsjechië voert per 1 maart de vaccinatieplicht in voor 60-
plussers, zorgmedewerkers, agenten, brandweerlieden en militairen 

Tsjechië voert per 1 maart de vaccinatieplicht in voor 60-
plussers, zorgmedewerkers, agenten, brandweerlieden en militairen. De vraag is alleen of de 
nieuw aan te treden regering het met de invoering eens is. 

Vijf van de toekomstige regeringspartijen hebben al laten weten tegen een prikplicht te zijn. 
Ook de beoogde gezondheidsminister Vlastimil Valek is die mening toegedaan en wil 
de verplichting laten schrappen. Bron: AD, 10 december 2021. 

Aura Timen vertrekt bij het rijksinstituut en gaat  leiding geven 
aan Eerstelijnsgeneeskunde van Radboudumc  

RIVM-topvrouw Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding, vertrekt bij het rijksinstituut en gaat vanaf 15 april leiding geven 
aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen.  
 
Ook wordt Timen hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde aan de Radboud Universiteit. Zij is 
tevens wetenschappelijk secretaris van het Outbreak Management Team, dat het kabinet 
voorziet van advies op het gebied van de bestrijding van het coronavirus. 

Timen is, net als directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding Jaap Van Dissel, namens 
het RIVM ook geregeld aan het woord in de media over de verspreiding van het coronavirus. 
Wie haar taken overneemt wordt nog bekeken, aldus het instituut. Bron: AD, 10 december 
2021. 
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Profclubs hebben ongenoegen laten blijken over voetballen in lege 

stadions 

De Nederlandse profclubs hebben collectief hun ongenoegen laten blijken over het voetballen 
in lege stadions. De clubs vinden het onzin dat ze al weer een paar weken zonder publiek 
moeten spelen. ‘Het sluiten van stadions is niet nodig, niemand schiet hier iets mee op’, zeggen 
ze in een campagne op hun sociale media. 

De clubs geven op hun sociale media antwoord op vier vragen die er leven onder de fans. 
‘Helaas moet er van 'Den Haag' nog steeds in lege stadions worden gevoetbald, maar is dat 
ook zinvol? Lees hier de feiten’, zetten ze boven het bericht. Daarin benadrukken de clubs dat 
stadionbezoek voor zo ver bekend nauwelijks heeft geleid tot besmettingen.  

Ook bestrijden ze de suggestie dat het leidt tot veel reisbewegingen. ’Er zijn zo'n 200.000 
stadionbezoekers op in totaal 17,6 miljoen Nederlanders. Zij reizen gespreid, want de 
negentien wedstrijden per week zijn verdeeld over drie dagen. Een groot deel van de supporters 
gaat bovendien lopend of op de fiets naar het stadion. Bij veel clubs woont 80 procent van de 
bezoekers op minder dan 5 kilometer afstand.’ Bron: AD, 10 december 2021. 

Geen kerstfeest in Downing Street 10 

Er zijn deze winter geen plannen voor een kerstfeest in Downing Street 10, het kantoor en de 
ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson. Zijn woordvoerder heeft gezegd dat de 
regering zich wil focussen op de coronapandemie. 

Het houden van een kerstfeest ligt zeer gevoelig, omdat recent beelden zijn opgedoken waarin 
Johnsons medewerkers grappen maken over een kerstfeest tijdens de lockdown van vorig jaar. 
Kerstfeesten waren destijds niet toegestaan vanwege de strengere coronamaatregelen die toen 
golden. Dit jaar kunnen ze wel doorgaan. 

De premier heeft zijn excuses aangeboden voor de video, maar ontkent dat er een kerstfeest 
heeft plaatsgevonden. Volgens Britse media was Johnsons belangrijke communicatieadviseur 
Jack Doyle een van de tientallen aanwezigen op het feest. De woordvoerder heeft gezegd dat 
de premier het volste vertrouwen heeft in Doyle. Bron: AD, 10 december 2021. 

Ouders mogen binnenkort hun kinderen van 5 tot 11 jaar laten 
vaccineren  

Ouders mogen binnenkort hun kinderen van 5 tot 11 jaar laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Vanaf de tweede helft van januari worden zij uitgenodigd voor een prik. Dat heeft 
demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) bekendgemaakt. 

De Jonge volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Die adviseerde eerder op vrijdag 
om de coronaprik aan te bieden bij jonge kinderen. Daarbij merkte de raad wel op dat 'alle 
vormen van drang' moeten worden vermeden en dat het niet nemen van een vaccin niet mag 
leiden tot bijvoorbeeld uitsluiting van onderwijs. Bron: AD, 10 december 2021. 

Ongeveer 160.000 mensen van 60 jaar en ouder mogen de komende tijd nog geen 
boosterprik tegen het coronavirus krijgen, ook al zouden ze daar op grond van hun leeftijd wel 
voor in aanmerking kunnen komen. Zij hebben in het afgelopen halfjaar het coronavirus 
opgelopen. Pas zes maanden na genezing mogen ze de extra prik krijgen. Bron: AD, 10 
december 2021.  
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Ongeveer 160.000 mensen van 60 jaar en ouder mogen de komende 
tijd nog geen boosterprik krijgen 

Ongeveer 160.000 mensen van 60 jaar en ouder mogen de komende tijd nog geen 
boosterprik tegen het coronavirus krijgen, ook al zouden ze daar op grond van hun leeftijd wel 
voor in aanmerking kunnen komen. Zij hebben in het afgelopen halfjaar het coronavirus 
opgelopen. Pas zes maanden na genezing mogen ze de extra prik krijgen. Bron: AD, 10 
december 2021. 

Update RIVM 

In totaal liggen er nu 2783 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, een daling van 47 ten 
opzichte van gisteren. Daarvan liggen er 2148 op de verpleegafdelingen, 56 patiënten minder 
dan donderdag. Op de ic's liggen vrijdag 635 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die 
door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er negen meer dan een etmaal geleden. 

Afgelopen 24 uur werden 273 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen. Er werden 
52 nieuwe coronapatiënten op de ic's opgenomen.  

De Omikron-variant van het coronavirus is inmiddels bij tachtig mensen in Nederland 
vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Afgelopen 
dinsdag stond de teller op 36 bevestigde gevallen. Tot aan zaterdag waren er twintig 
besmettingen bekend.  

In 53 gevallen gaat het om mensen die naar zuidelijk Afrika zijn gereisd. Bij zes mensen is er 
geen link met deze regio. Drie patiënten zijn besmet geraakt na contact met een persoon met 
de Omikron-variant. Eerder was al bij 18 mensen de nieuwe variant ontdekt, die op 26 
november met vluchten uit Zuid-Afrika terugkeerden. 

Het aantal nieuwe coronagevallen gaat verder omlaag. Tussen donderdagochtend en 
vrijdagochtend zijn 17.562 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 14 
november, bijna een maand geleden. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
bericht dat het coronavirus 140.208 keer bij mensen is aangetroffen. Dat is 7 procent minder 
dan in de week ervoor. Het is de grootste afname op weekbasis sinds 30 september, voor het 
begin van de huidige golf. 

Gemiddeld komt het neer op 20.030 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 
20 november, drie weken geleden. 

Amsterdam telde 652 positieve tests, Rotterdam 630 en Den Haag 551. Daarna volgen Utrecht 
(459), Amersfoort (249) en Apeldoorn (247). Alleen op Ameland en Vlieland testte niemand 
positief. 

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus blijft wel oplopen. In de afgelopen dag kreeg het 
RIVM 85 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn gestorven. 
Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari. Sinds het begin van de epidemie, in februari vorig 
jaar, zijn minstens 20.004 mensen door toedoen van het virus overleden. 

Het reproductiegetal ging een fractie omhoog, van 0,95 naar 0,97. Daarmee blijft het wel 
onder de 1. Dat geeft aan dat het virus moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten. Hoe 
lager het komt, hoe sneller het aantal gevallen daalt. Bron: AD, 10 december 2021. 
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Nederland is opgerukt van de 28e naar de 26e plek op de ranglijst 
van extra prikken  

Nederland is opgerukt van de 28e naar de 26e plek op de ranglijst van extra prikken tegen 
het coronavirus in Europa. Liechtenstein en Roemenië zijn gepasseerd, en eerder was 
Bulgarije al ingehaald, blijkt uit het overzicht van de Europese gezondheidsdienst ECDC. 

Iets meer dan 850.000 mensen in Nederland hebben een extra prik gekregen. Onder hen zijn 
730.000 ouderen en zorgmedewerkers die een boosterprik hebben ontvangen. Zo'n 121.000 
mensen kregen een aanvullende inenting. Deze mensen hebben een afweerstoornis, waardoor 
de eerste twee prikken bij hen mogelijk niet genoeg bescherming geven. 

De 850.000 mensen komen neer op 6,1 procent van alle volwassenen. Net boven Nederland 
staan Letland (6,3 procent) en Kroatië (7,3 procent). IJsland voert de Europese ranglijst aan. 
Bron: AD, 10 december 2021. 

Enorme rij voor boosterprik, ouderen uur in kou en regen: ‘Risico op een 
longontsteking voor prik’ 
 
Rotterdamse ouderen moeten behoorlijk wat overhebben voor het krijgen van hun boosterprik. 
Zonder bescherming tegen regen en kou stonden tientallen mensen vrijdagmiddag ruim een 
uur in de rij voor priklocatie Schuttersveld in Rotterdam-Crooswijk. ‘Dit is te gek voor 
woorden.’  
 
Het loopt volgens Ellen Verkoelen van de Rotterdamse 50Plus al dagen uit de hand. Zij schat 
dat de wachttijd zelfs opliep tot twee uur. Met een graad of 4 en een constante miezerregen is 
het geen pretje om in de rij te staan. ‘Mensen lopen het risico op een longontsteking voor het 
krijgen van een prik, dat is te gek voor woorden.’  
 
De rij is ontstaan door mensen die op de bonnefooi geprikt hopen te worden, meldt de GGD 
Rotterdam-Rijnmond. ‘Mensen: doe dat gewoon niet. Het loopt helemaal vol’, zegt een 
woordvoerder van de GGD. De dienst verzoekt mensen van tevoren een afspraak te maken. 
‘Kom niet langs, maar maak gewoon een afspraak.’  
 
Dat verzoek is aan dovemansoren gericht, volgens Verkoelen. ‘Ouderen willen die prik halen. 
Je kan dat niet in de hand houden. We hebben nu een categorie die zich graag laat prikken, 
laten we dat zo houden.’  
 
Inmiddels is de rij aanzienlijk geslonken. Ook krijgen wachtenden koffie en thee en een 
paraplu. ‘Waar nodig worden rolstoelen geregeld’, zegt de GGD-woordvoerder. Ook worden 
tenten opgebouwd om mensen droog te houden. De GGD verwacht dat de rij vrijdagavond 
verder afneemt omdat veel mensen die vanavond een afspraak hadden, vanmiddag al zijn 
gekomen.   
 
Verkoelen heeft burgemeester Aboutaleb om opheldering gevraagd. Ook vraagt ze hem het 
aantal priklocaties te verhogen en ervoor te zorgen dat mensen ook zonder afspraak langs 
mogen komen. ‘En laten we dan ook zorgen voor een fatsoenlijke bescherming tegen de kou.’ 
Bron: AD, 10 december 2021. 
 
Extra energietoeslag voor lage inkomens 
 
Mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen ongeveer 200 euro 
extra als tegemoetkoming om de stijgende energieprijzen op te vangen. Het demissionaire 
kabinet trekt daarvoor 200 miljoen euro uit waarmee maximaal 800.000 huishoudens ruimer 
kunnen worden gecompenseerd, meldt staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) na 
de ministerraad. Het bedrag wordt uitbetaald via de gemeenten. 
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Het extra vrijgemaakte geld komt bovenop de 3,2 miljard euro die het kabinet al eerder had 
toegezegd om de energiebelasting eenmalig te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld 
gebruik betalen daardoor volgend jaar ongeveer 400 euro minder aan energiebelasting. Omdat 
dit volgens het kabinet niet voldoende is om de laagste inkomens te helpen, krijgen zij een 
extra aanvulling. De Tweede Kamer had ook gevraagd om meer te doen voor de arme 
huishoudens. De energierekeningen stijgen sterk, omdat de afgelopen tijd gas en olie 
wereldwijd fors duurder zijn geworden.  
 

 
© ANP  

Het kabinet heeft gekozen voor een generieke uitkering, omdat maatwerk voor deze grote groep 
niet uitvoerbaar is voor de gemeenten, aldus Wiersma. ‘Hoe gerichter hoe beter natuurlijk, 
maar we hebben er niet voor niks de tijd voor moeten nemen. Gemeenten kunnen de regeling 
zo gericht mogelijk inzetten. Dan kan het bedrag nog meer worden, maar dat is aan 
gemeenten’, zegt de staatssecretaris. De gemeenten gaan dat nu verder uitwerken en het 
budget toekennen, aldus Wiersma. 

De gemeenten hebben de betrokkenen grotendeels in beeld, maar niet altijd. Mensen kunnen 
zich aanmelden bij hun eigen gemeenten, waarna hun situatie wordt bekeken. Daarvoor wordt 
nog een publiekscampagne opgezet. ‘Hoe het uitpakt, moeten we kijken. We weten ook niet 
hoe de energieprijzen zich gaan ontwikkelingen’, zegt Wiersma. Het streven is om de extra 
tegemoetkoming in het eerste kwartaal van volgend jaar over te maken.  

Huishoudens met een laag inkomen die in financiële problemen kwamen of komen, kunnen 
financiële hulp aanvragen. Ze kunnen contact opnemen met hun gemeente, een regeling 
sluiten met de energieleverancier of een financiële fitheidstest doen op Geldfit.nl, aldus het 
ministerie van Sociale Zaken. Bron: AD, 10 december 2021.  

Boris Johnson verder in het nauw na illegale feesten in zijn woning 

Feesten tijdens lockdowns in de ambtswoning van premier Boris Johnson brengen zijn positie 
als regeringsleider steeds meer aan het wankelen.  

Met ingehouden woede probeerde het conservatieve parlementslid Chris Green tijdens een 
gesprek op de Engelse radio niet uit zijn slof te schieten. Alsof de politicus telkens tot tien 
moest tellen, liet hij lange stiltes vallen. Op de vraag of hij nog vertrouwen had in zijn 
partijleider Boris Johnson, bleef het volledig stil. ‘Mijn zwijgen spreekt boekdelen’, reageerde 
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Green na flink aandringen. Een interne opstand tegen Johnson, aangewakkerd door illegale 
feesten in zijn ambtswoning, broeide niet eerder zo hevig. 

De geloofwaardigheid van de premier bereikte gisterochtend zo’n dieptepunt dat zelfs bij de 
geboorte van zijn dochter vraagtekens werden gesteld. Kwam de bevalling van zijn vrouw 
Carrie van hun tweede kind niet op een wel heel gunstig moment? Johnson staat er bekend 
om bij tegenslag een rookgordijn op te trekken. Als de grond te heet onder zijn voeten wordt, 
zorgt de oud-journalist voor een afleidingsmanoeuvre. 

Aanvankelijk ging de consternatie over het breken van coronarestricties om slechts één feest. 
Geruchten over een met drank overgoten kerstborrel op 18 december vorig jaar in Downing 
Street 10 kregen na een gelekte video een serieus karakter. In het fragment maakte voormalig 
woordvoerder Allegra Stratton tijdens een voorbereiding op een persconferentie grappen over 
hoe ze eventuele vragen over de bijeenkomst kon omzeilen. 

 
Boris Johnson met zijn vrouw Carrie. © AFP  

Johnson gaf herhaaldelijk aan ervan te zijn verzekerd dat een feest nooit had plaatsgevonden. 
Niettemin nam Stratton in tranen ontslag. Vriend en vijand zagen daarin de bevestiging dat 
de regels wel degelijk waren geschonden. Wie stapt immers op voor een fictieve gebeurtenis? 
Critici verweten de premier vervolgens het volk zand in de ogen te strooien door een pakket 
met nieuwe covidmaatregelen aan te kondigen.  

Ondanks eerdere beloften om de Omikron-variant van het virus niet te lijf te gaan met sociale 
beperkingen, wil Johnson die alsnog invoeren. Mensen moeten weer thuis gaan werken. 
Zonder bewijs van dubbele vaccinatie wordt de toegang tot evenementen, clubs en theaters 
geweigerd. De verplichting van het dragen van mondkapjes keert terug. Johnson, niet zo lang 
geleden onaantastbaar, wacht flink verzet hiertegen. 

Het inmiddels beruchte kerstfeest staat niet op zichzelf meer. Een trits aan illegale partijen in 
dezelfde periode, toen Engeland deels of geheel in lockdown zat, komt aan de oppervlakte. 
Drie ervan worden onderworpen aan een officieel onderzoek, zo kondigde een topambtenaar 
gisteren aan. Mocht er sprake zijn van ‘mogelijk criminele activiteiten’, dan deelt de 
onafhankelijke commissie deze informatie met de politie.  
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Het kabinet van Johnson ligt de laatste maanden hevig onder vuur door het hanteren van een 
dubbele moraal. Tijdens de coronacrisis schonden diverse ministers de strikte regels. Politici 
gaven vrienden voorrang bij het verkrijgen van lucratieve deals voor het leveren van maskers, 
beademingsapparatuur en testen. Johnson kwam tijdens de klimaattop COP26 in Glasgow in 
het nauw, toen hij met een privéjet naar Londen vloog om een feest van voormalige 
krantencollega’s bij te wonen. 

Als Johnson tegenover het parlement heeft gelogen over de borrel op 18 december, dan loopt 
zijn premierschap ernstig gevaar. Zijn ijzeren greep op de partij, verkregen na de landelijke 
verkiezingen, heeft al aan kracht ingeboet. Uit een opiniepeiling komt naar voren dat liefst 56 
procent van de kiezers vindt dat hij de eer aan zichzelf moet houden. ‘Zijn partij zoekt naar 
een reden om tegen hem in opstand te komen’, schreef dagblad The Telegraph. 

Johnson, die met zijn charisma de Conservatieve Partij aan een meerderheid van 80 zetels 
hielp, wordt intern steeds meer gezien als een struikelblok. Het besluit om een uitbreiding van 
de hogesnelheidslijn niet door trekken tot het hoge noorden zette al veel kwaad bloed. Juist 
in deze regio’s stemden mensen massaal op Johnson door zijn belofte het gat met de rest van 
Engeland te dichten. 

De man die valkuilen omzeilt als een getraind atleet heeft minder dan een week de tijd om de 
schade te beperken. Als het Lagerhuis zijn voorstel om extra coronamaatregelen in te voeren 
afkeurt, komt hij die vernedering volgens insiders mogelijk niet meer te boven. Parlementslid 
Chris Green en met hem vele MP’s hebben al aangegeven zich tegen hem te keren. De ‘perfecte 
timing’ van de geboorte van zijn dochter verandert daar niets aan. Bron: AD, 10 december 
2021.  

Het Europese coronareisbewijs is voortaan ook geldig in de Verenigde 
Arabische Emiraten 

Het Europese coronareisbewijs is voortaan ook geldig in de Verenigde Arabische Emiraten. 
Nederlanders en andere EU-burgers met zo'n pas die bijvoorbeeld in hoofdstad Abu Dhabi de 
ontknoping van het Formule 1-seizoen willen meemaken, kunnen daardoor eenvoudiger naar 
het Golfstaatje reizen. 

Naast de VAE sluiten ook Libanon en Kaapverdië zich met onmiddellijke ingang aan. De 
Europese Unie erkent op haar beurt de coronapassen van deze drie landen. Het Europese 
Covid-certificaat, dat werkt met een QR-code, is behalve in de EU nu geldig in 55 landen. 

Het Europese coronabewijs garandeert geen vrije toegang. Landen die het erkennen blijven 
zelf bepalen of reizigers met zo'n pas bijvoorbeeld een coronatest moeten ondergaan. Bron: 
AD, 10 december 2021.  

Voorzichtig zijn met vergelijken van oversterftecijfers met die van 
andere landen 
 
Demissionair minister Hugo De Jonge vindt dat we voorzichtig moeten zijn met 
het vergelijken van de Nederlandse oversterftecijfers met die van andere landen. ‘We moeten 
geen appels en peren met elkaar vergelijken’, aldus De Jonge. Bron: AD, 10 december 2021.  
 
Onderwijsvakbond: ‘Gooi de scholen zelf een week eerder dicht’ 

Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) roept basisscholen op om al een week voor de 
kerstvakantie uit zichzelf te sluiten. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde een 
dergelijke sluiting, maar het kabinet wilde daar tot nog toe niet aan. 

Op veel basisscholen is echter een noodsituatie ontstaan, zegt LIA. ‘Door de vele quarantaines, 
uitval door zieke leerkrachten en leerlingen, ontstaat er weer nieuwe achterstand. Zo komen 
we in een vicieuze cirkel terecht.’ 
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Daarbij is een veilige werkomgeving ‘een recht’, zegt de vakbond. Dus moeten de scholen zelf 
het heft in handen nemen. ‘Scholen die nu met de handen in het haar zitten, mogen kiezen 
voor het welzijn en de veiligheid van hun personeel en de gezinnen die bij de school betrokken 
zijn. De basisschool is geen kinderopvang.’ 

Scholen moeten ook niet de ‘springplank zijn van waaruit leerlingen en personeel in grote 
aantallen het virus verspreiden, op kerstavond of aan de tafel van het kerstdiner, waar 
mogelijk kwetsbare familie en vrienden risico’s lopen op ernstige gezondheidsschade.’ 

Vakbond AOb gaat niet in op de oproep van LIA, maar herhaalt wel het standpunt dat het de 
‘minst slechte oplossing’ is om de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen. ‘Van 
normaal onderwijs is op veel plekken geen sprake. Het is schandalig dat de minister het zo 
lang boven de markt laat hangen. Dit verdient weer geen schoonheidsprijs. We willen weten 
waar we aan toe zijn’, laat een woordvoerster weten. 

Besturen van basisscholen zijn verdeeld over de vraag of de scholen een week voor de 
kerstvakantie al dicht moeten, meldde de PO-Raad donderdag op basis van een peiling onder 
de leden: 55 procent van de schoolbesturen is tegen een week sluiting met afstandsonderwijs 
voorafgaand aan de kerstvakantie. Bron: AD, 10 december 2021.  

 

Jongeren trokken afgelopen weken massaal de grens over naar Duitse discotheken. Voor de 
ingang was er een grote Covid-teststraat. Maar de discotheken gaan voor zeker twee weken 
dicht. © Emiel Muiderman 
 
Jongeren kunnen niet meer over de grens feesten bij Index en ZAK: 
Duitse discotheken twee weken dicht 
 
De discotheken in de Duitse Grafschaft Bentheim gaan voor twee weken dicht. Dat moet een 
einde maken aan het feesttoerisme. Onder meer uit het Vechtdal, Twente en de Achterhoek 
gingen de afgelopen weken veel jongeren naar discotheken vlak over de grens, zoals Index in 
Schüttorf en ZAK in Uelsen. 
 
De discotheken in Nederland zijn al een tijd dicht en de horeca is sinds enkele weken om 17 
uur gesloten. Om die avondlockdown te omzeilen gingen Twentse en Achterhoekse jongeren 
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in het weekend in grote groepen naar discotheken vlak over de grens. Maar daar maakt de 
Duitse lokale overheid nu een einde aan, meldt de Grafschafter Nachrichten.  
 
In de afgelopen weken zijn verschillende overtredingen geconstateerd, zoals het niet naleven 
van de mondkapjesplicht in de discotheken. Het was de reden dat Index afgelopen weekend 
in de nacht van zaterdag op zondag werd gesloten en 2000 feestgangers de discotheek 
spoorslags moesten verlaten. 
Zo'n zeventig procent van de bezoekers was de afgelopen weken Nederlands, vertelde Holger 
Bösch, eigenaar van Index vorige week in een interview met deze krant. Hij zei blij te zijn met 
de Nederlandse gasten, die veelal in bussen naar Index kwamen.  
 
Er gold al een 2G beleid, waarbij alle bezoekers gevaccineerd of hersteld van corona moesten 
zijn. Bovendien moesten ze zich allemaal vlak bij de ingang in een tent alsnog laten testen, 
om zeker te weten dat ze niet besmet waren en moesten ze in de discotheek een mondkapje 
dragen.  
 
Maar nu blijkt dat dit voorlopig het laatste feestweekend is geweest. De Duitse autoriteiten 
zeggen dat de wisselende regels over de grens en tussen de verschillende deelstaten in 
Duitsland tot een echt feesttoerisme hebben geleid, ‘dat onverenigbaar is met onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en de beperkte capaciteit van intensive care-bedden’, 
aldus de Duitse autoriteiten tegen Grafschafter Nachrichten.  
 
Volgens de politie is het hoge aantal overtredingen in de clubs niet acceptabel. De sluiting 
geldt in ieder geval tot 25 december. In de dagen voor kerst willen politie en overheid bepalen 
hoe het daarna verder gaat met de discotheken. Bron: De Stentor, 12 december 2021. 
 
Man uit Terneuzen en een teststraatmedewerkster uit Middelburg 
zijn aangehouden vanwege het vervalsen van een coronatest  
 
Een 59-jarige man uit Terneuzen en een 18-jarige vrouw, een teststraatmedewerkster, uit 
Middelburg zijn aangehouden omdat ze verdacht worden van het vervalsen van 
een coronatest bij een commerciële testlocatie in Zeeland. Hoe en wat er precies tussen de 
man en de vrouw is gebeurd, wordt nog door de politie onderzocht. De man zou ook een andere 
medewerker benaderd hebben om tegen betaling een test voor hem te vervalsen, aldus de 
politie. 
 
Naast fraude wordt de man ook verdacht van belediging en bedreiging vanwege zijn gedrag bij 
zijn aanhouding. Bij zijn arrestatie donderdag bij zijn woning droeg de man een trui waar een 
beledigende tekst richting de politie op stond. Ook hoestte de man op de twee agenten die 
hem arresteerden, waarbij hij verklaarde corona te hebben. Bron: AD, 10 december 2021. 
 
Aantal besmettingen met Omikron-variant blijft oplopen 

Het aantal besmettingen met de Omikron-variant van het coronavirus blijft oplopen. In de 
afgelopen dag zijn zo'n 600 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. In totaal is nu 
bij 2382 mensen vastgesteld dat ze de nieuwe virusvariant onder de leden hebben. Op 
donderdag stond de teller op 1780, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. 

Alle mensen bij wie het virus is aangetroffen, hadden milde klachten of helemaal geen 
symptomen. Voor zover nu bekend is nog niemand aan de Omikron-variant overleden. Het 
werkelijke aantal besmettingen kan aanzienlijk hoger liggen, omdat niet iedereen zich laat 
testen en omdat niet alle testmonsters worden onderzocht. 

De variant is inmiddels in 62 landen en gebieden opgedoken, vijf meer dan op 
donderdag.  Het Verenigd Koninkrijk heeft de meeste bevestigde gevallen, namelijk 817, bijna 
250 meer dan op woensdag. Het aantal gevallen in Zuid-Afrika steeg met ruim honderd naar 
499. 
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Volgens het ECDC is de Omikron-variant aangetroffen bij 582 inwoners van de Europese 
Unie en de Europese Economische Ruimte. Denemarken is daar koploper met 154 bevestigde 
besmettingen. Bron: AD, 10 december 2021. 

 

@ ANP 

Simon en Annemarie Keizer allebei getroffen door corona 

Drie weken geleden trof het coronavirus de familie Keizer. Simon (37) en zijn Annemarie (37) kregen 
nadat ze op een feestje waren geweest slecht nieuws te horen. Dat vertellen de twee in een nieuwe 
videopodcast. 

Het noodlot sloeg toe nadat het liefdeskoppel naar een bescheiden babyshower - van vermoedelijk 
Sander Lantinga - in Amsterdam was geweest. ‘We waren allebei op het feestje. Ik wel iets langer 
dan jij’, begint Annemarie. Een paar dagen later werden de twee geappt. Ze kregen te horen dat 
iemand op het feest corona had, vertelt Simon. ‘Van de 25 mensen die er waren, zijn er zeker 10 
aangestoken’, zegt Annemarie. 

Opvallend was dat Simon in eerste instantie wél aangestoken was en Annemarie niet, ondanks dat 
Annemarie een stuk langer op de babyshower was geweest. De Volendamse zanger merkte voor 
het eerst dat er iets mis was tijdens het eten van - hoe kan het ook anders - een haring. Die smaakte 
namelijk heel anders dan hij gewend was. Na het eten van een augurk, die ook anders smaakte, 
wist Simon genoeg en besloot hij zich te laten testen. ‘Ik bleek positief te zijn’, vertelt hij. 

Simon zelf schrok niet heel erg van uitslag. Annemarie was wel even ongerust, omdat ze zwanger 
is. ‘We hebben zo veel mogelijk afstand proberen te houden en ik sliep op zolder’, vertelt Simon. 
Helaas mocht het niet baten, want uiteindelijk bleek ook Annemarie positief te zijn.  

Gelukkig zijn ze er goed doorheen gekomen. De twee ervaarden milde klachten van de 
coronabesmetting, Annemarie iets meer dan Simon. 

‘Bij mij duurde het een halve dag’, vertelt de zanger. De hoogzwangere Annemarie had een week 
griepklachten, maar was er daarna gelukkig snel weer bovenop. 

Het duurt niet lang meer voor het stel hun tweede kindje mag verwelkomen. De vader is er al klaar 
voor en misschien nog wel belangrijker: toekomstige grote zus Kiki ook, zo vertelde de zanger eerder 
aan RTL Boulevard. Bron: RTL Boulevard, 10 december 2021.  
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Vooral in Overijssel is corona op retour, Apeldoorn in landelijke top-6 

In de afgelopen zeven dagen is vooral het aantal coronabesmettingen in de Overijsselse regio 
IJsselland flink teruggelopen: met liefst 17 procent. In Flevoland en Noord- en Oost Gelderland 
gaat de daling een stuk minder hard. Op de coronakaart kleuren veel Gelderse gemeenten nog 
rood en dat levert Apeldoorn een plek op in de landelijke top-6 van gemeenten met meeste 
besmettingen.  

Het aantal nieuwe coronagevallen in de hele regio gaat verder omlaag. Tussen 
donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er in de drie veiligheidsregio’s van Oost-Nederland 
1807 positieve tests geregistreerd. Dat aantal ligt een stuk lager dan de afgelopen weken, toen 
er elke dag gemiddeld meer dan 2000 besmettingen bij kwamen. 

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat vooral in Overijssel de afgelopen zeven dagen een stuk 
minder positieve testen zijn geweest. Het coronavirus is afgelopen zeven dagen in de regio 
IJsselland bij 3565 inwoners aangetroffen. Dat is liefst 17 procent minder dan een week 
eerder, toen er 4279 positieve testuitslagen waren. Vooral in de gemeenten Zwartewaterland 
en Staphorst zijn bijna geen besmettingen meer.  

In andere regio’s in het oosten van het land is die daling is een stuk minder groot. In Flevoland 
kwamen er de afgelopen zeven dagen 3445 besmettingen bij. Dit zijn er maar iets minder dan 
een week eerder, toen er 3486 positieve testuitslagen waren. De coronazorgen zijn in Flevoland 
het grootst in Noordoostpolder en Dronten, die op de coronakaart met aantal besmettingen 
van afgelopen 24 uur weer donkerrood kleuren.  

In de regio Noord- en Oost Gelderland is het aantal coronabesmettingen in een week tijd met 
5 procent afgenomen. In de afgelopen zeven dagen zijn er door de GGD 6229 positieve 
testuitslagen geregistreerd. Een week eerder ging het om 6561 besmettingen.  

Relatief veel gemeenten in Gelderland kleuren nog donkerrood. In Apeldoorn kwamen er in 
zeven dagen tijd 1331 positieve testuitslagen bij. Afgelopen dag ging het om 247 positieve 
testuitslagen en daarmee staat deze gemeente op de zesde plaats op de ranglijst van 
gemeenten met de meeste positieve coronatesten in het hele land. Amsterdam telde 652 
positieve tests, Rotterdam 630 en Den Haag 551. Daarna volgen Utrecht (459), Amersfoort 
(249) en Apeldoorn.  

Het aantal nieuwe coronagevallen in het hele land gaat ook verder omlaag. Tussen 
donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 17.562 positieve tests geregistreerd. Dat is het 
laagste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden.  

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
bericht dat het coronavirus 140.208 keer bij mensen is aangetroffen. Dat is 7 procent minder 
dan in de week ervoor. Het is de grootste afname op weekbasis sinds 30 september, voor het 
begin van de huidige golf. Gemiddeld komt het neer op 20.030 positieve tests per dag. Dat is 
het laagste niveau sinds 20 november, drie weken geleden.  

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus blijft wel oplopen. In de afgelopen dag kreeg het 
RIVM 85 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn gestorven. 
Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari. Sinds het begin van de epidemie, in februari vorig 
jaar, zijn minstens 20.004 mensen door toedoen van het virus overleden.  

In totaal liggen er nu 2783 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, een daling van 47 ten 
opzichte van gisteren. Daarvan liggen er 2148 op de verpleegafdelingen, 56 patiënten minder 
dan donderdag. Op de ic’s liggen vrijdag 635 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die 
door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er negen meer dan een etmaal geleden.  

Afgelopen 24 uur werden 273 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen. Er werden 
52 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen. Bron: De Stentor, 10 december 2021. 
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Koning Willem-Alexander is zeker van plan een boosterprik te halen  

Koning Willem-Alexander is 'zeker' van plan een boosterprik te halen tegen het coronavirus. 
Dat vertelde hij vrijdagmiddag aan het einde van een werkbezoek aan vaccinatielocaties van 
GGD Haaglanden in Den Haag en Rijswijk. De 54-jarige Willem-Alexander wacht daarvoor wel 
tot hij aan de beurt is. ‘Ik moet eerst de oproep voor onder zestigjarigen afwachten’, aldus de 
koning. 

Willem-Alexander sprak op de locatie waar zonder afspraak een coronaprik kan worden 
gehaald met mensen die in de rij stonden of zaten te wachten over waarom ze dat nog niet 
eerder hadden gedaan. 

In het voorafgaande gesprek met medewerkers van de GGD kwam ook naar voren dat onder 
verschillende bevolkingsgroepen en in diverse wijken nog veel onwetendheid was over de 
vaccinatie. ‘Hoe kan het zijn dat mensen dat niet weten?’, vroeg de koning met enig ongeloof. 
Ook de aarzelingen, valse informatie en angst kwamen ter sprake.  

De koning vroeg zich hardop af waarom het geven van boosterprikken niet meteen was 
opengegooid voor iedereen boven de zestig, in plaats van het prikken in kleine doelgroepen. 
Dat maakte het volgens hem moeilijker, bijvoorbeeld ook omdat iedereen eerst een afspraak 
moet maken. 

Zijn moeder, prinses Beatrix, heeft de boosterprik wel al gehad. Tijdens een werkbezoek aan 
Curaçao eind november vertelde de 83-jarige prinses dat ze tweemaal gevaccineerd is en 
een boostervaccin heeft gehad. Een paar dagen na thuiskomst, op zaterdag 4 december, werd 
bekend dat Beatrix besmet was met het coronavirus en in thuisisolatie moest. Bron: AD, 10 
december 2021. 

Wereldwijd is er een tekort aan verpleegkundigen  

Wereldwijd is er een tekort aan verpleegkundigen en velen houden ermee op of worden het 
slachtoffer van een burn-out als gevolg van de coronapandemie. Volgens de International 
Council of Nurses (ICN) in Genève, een koepelorganisatie namens 27 miljoen 
verpleegkundigen in meer dan 130 landen, zijn velen het na twee jaar werken 
onder hoogspanning zat. 

Het aantal zorgverleners dat er binnen een jaar mee wil ophouden is in een jaar tijd 
verdubbeld tot tussen de 20 en 30 procent, zegt Howard Catton, hoofd van het ICN. Hij merkt 
dat de rijkere, westerse landen in toenemende mate proberen verplegend personeel te werven 
in Afrikaanse landen en andere regio's met lage lonen. 

Personeelstekorten in ziekenhuizen zijn volgens het ICN niets nieuws. Voor de pandemie was 
er al een tekort van 6 miljoen zorgverleners en circa 4,75 miljoen gaan er binnen enkele jaren 
met pensioen. Bron: AD, 10 december 2021. 

Armere landen krijgen veel minder coronavaccins dan beloofd 

Armere landen krijgen veel minder coronavaccins dan beloofd. Het internationale 
vaccinatiehulpprogramma Covax moest zijn doelstelling inmiddels meer dan halveren. 

Covax, dat vaccins wil delen met minder welvarende landen, streeft er nu naar om eind dit 
jaar 800 miljoen doses te hebben afgeleverd. Maar functionarissen zeggen dat zelfs dit lagere 
aantal niet is gegarandeerd, meldt de Amerikaanse krant The Washington Post. Aanvankelijk 
was het doel van Covax om dit jaar 2 miljard doses te verspreiden. 

Covax zag zich gedwongen de ambities te verlagen door trage leveringen van fabrikanten, 
het hamsteren van vaccins door rijke landen en door problemen met de distributie in de 
landen die de vaccins krijgen. 
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Nederland beloofde 22 miljoen doses aan Covax. Volgens demissionair minister Tom de Bruijn 
(Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zijn inmiddels 16 miljoen vaccins 
onderweg. Maar Covax heeft hiervan maar een 'paar honderdduizend' weggegeven, onder meer 
aan Laos. De bewindsman vindt de distributie van het vaccin door Covax veel te lang duren. 
Hij heeft aan de organisatie doorgegeven dat die 'absoluut versneld' moet worden.  Bron: AD, 
10 december 2021. 

Twee kinderen in regio Kleef ernstig ziek door Omikron-variant 
 
Twee kinderen die besmet zijn met de Omikron-variant van het coronavirus zijn in de regio 
Kleef in het ziekenhuis beland. In die regio is de vrees dat de variant zich nu heel snel aan het 
verspreiden is. 
 
De Duitse regio heeft goed zicht op welke varianten er rond gaan omdat vijf procent van de 
binnenkomende laboratoriummonsters wordt gesequenced: er wordt specifiek gekeken welke 
coronavariant er in de monsters zit. In Nederland gebeurt dat maar mondjesmaat, 
vermoedelijk reden waarom er in hier nog maar relatief weinig Omikron-besmettingen 
gevonden zijn. Bron: De Stentor, 10 december 2021. 
 
Kinderarts Patricia Bruijning: waarom kinderen nu brandhaarden zijn van 
corona  
 
Tijdens de eerste coronagolf werden kinderen nauwelijks besmet, omdat hun afweersysteem 
sterker is dan bij volwassenen. Ook gaven kinderen het virus destijds amper door. Maar sinds 
de deltavariant is dat anders. Patricia Bruijning, kinderarts en epidemioloog bij het UMC 
Utrecht, legt uit hoe dat zit in een podcast van de BK.  
 

 
 
Patricia Bruining @ ANP  
 
De Deltavariant is aanzienlijk besmettelijker en kinderen geven deze variant makkelijker aan 
elkaar door, aldus Patricia Bruijning. Dit hangt samen met het feit dat zij niet gevaccineerd 
zijn, in tegenstelling tot de overgrote meerderheid van de volwassenen. Daardoor worden 
kinderen momenteel als ‘brandhaarden’ beschouwd. 
 
Maar ook met de nieuwe varianten blijkt het immuniteitssysteem van kinderen beter te zijn 
afgesteld dan dat van volwassenen. Ze lopen het virus sneller op, maar worden niet tot 
nauwelijks ziek. Minder dan 1 procent van de kinderen tussen de 5 en 11 jaar belandt in het 
ziekenhuis. 
 
Veel pedagogisch medewerkers zijn bezorgd over deze ontwikkeling. Bruijning begrijpt dat 
maar stelt hen gerust. Als gevaccineerde medewerkers toch besmet raken, zijn ze goed 
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beschermd. De kans is zeer klein dat ze in het ziekenhuis belanden. Wel kunnen de 
medewerkers het virus doorgeven en daarom is het van belang dat er getest blijft worden. 
 
De kinderarts onderstreept dat kinderen vooral elkaar en soms hun ouders kunnen 
besmetten. De brandhaardfunctie verloopt dan via kinderen naar de ouders. 
 
Moeten we de verspreiding van het virus beperken door kinderopvang en scholen te sluiten? 
Patricia Bruijning hoopt van niet maar kan geen zekerheid geven. De cijfers lijken momenteel 
af te vlakken, maar als zij één ding geleerd heeft in de afgelopen tijd, is dat je tijdens een 
pandemie nooit ‘nooit’ kan zeggen. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet wat de Omikron-variant 
gaat brengen. 
 
Op de vraag van BK of het zinvol is om pedagogisch professionals eerder een booster te geven 
antwoordt Bruijning dat een boostervaccinatie vooral bedoeld is voor ouderen. De meeste 
mensen die nu gevaccineerd zijn en in de kinderopvang werken zijn relatief jong en zijn 
kortgeleden gevaccineerd en dat betekent dat je voorlopig nog voldoende beschermd bent. 
Bron: KinderOpvang Totaal, 9 december 2021. 
 
Nog langere wachtlijsten en afhakers bij zwemscholen door avondlockdown  
 
Lessen inkorten, lessen verplaatsen, groepen samenvoegen: zwemscholen doen wat ze kunnen 
om ondanks de avondlockdown zoveel mogelijk lessen te geven. Maar de mogelijkheden zijn 
beperkt. Ondertussen groeien de wachtlijsten door. ‘Er is straks een hele groep kinderen die niet 
goed kan zwemmen. 
 
‘Het is al het hele jaar hoofdpijn in de zwemwereld,’ zegt Saïd Mohamed, mede-eigenaar van 
zwemschool Druppel. Hij zag kinderen afhaken toen ouders niet meer bij de lessen mochten 
zijn. Ook besloten mensen hun abonnement te bevriezen toen de QR-code verplicht werd om 
het zwembad binnen te komen. ‘Veel ouders zonder QR-code besloten af te wachten hoe het 
verder zou gaan.’ En nu is er de avondlockdown. ‘Het resultaat is dat er straks een hele groep 
kinderen gewoon niet goed kan zwemmen,’ aldus de zwemleraar. 
 
De zorgen van Mohamed staan niet op zichzelf. Ook de Nationale Raad Zwemveiligheid trok 
afgelopen jaar aan de bel. Door de coronamaatregelen zou het zwemniveau van kinderen 
teruglopen, stelde de organisatie. 
 
Nu zwemscholen door de avondlockdown ook nog om 17.00 uur dicht moeten, proberen ze 
met noodgrepen steeds langere wachtlijsten te voorkomen. Zo heeft Druppel de zwemlessen 
ingekort: kinderen zwemmen nu 45 minuten in plaats van een uur.  
‘Niet ideaal,’ beaamt Mohamed. ‘Ouders betalen voor een uur, dus ik snap hun frustratie, 
maar we vinden het op dit moment belangrijker dat we zoveel mogelijk kinderen les kunnen 
geven.’  
 
En zelfs met die ingekorte lessen kunnen door de maatregelen nog altijd zo’n vijftig tot honderd 
kinderen bij Druppel geen (optimale) les krijgen, schat Mohamed. ‘Groepen volproppen gaat 
ten koste van de veiligheid, dat willen we niet.’ Ondertussen wordt de wachtlijst langer en 
langer. ‘In januari zouden de nieuwe groepen van start moeten gaan, maar het is de vraag of 
dat lukt, nu de huidige groepen stilliggen. Kinderen die we niet kunnen plaatsen moeten 
wachten tot de volgende ronde, die start in april.’  
 
Shiva De Winter, directeur van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, herkent 
het beeld dat de zwemschoolhouders schetsen. Hij vindt dat het kabinet moet terugkomen op 
het besluit om zwembaden vanaf 17.00 uur te sluiten. Ook de regel dat ouders of begeleiders 
enkel naar binnen mogen met een geldige QR-code, moet wat hem betreft opgeschort worden. 
In een donderdag verstuurde brief aan het kabinet herinnert hij de beleidsmakers aan eerder 
advies van het OMT, begin maart. ‘Hierin stond dat vanwege ‘het educatieve aspect en belang 
van veiligheid’ zwemlessen los moeten worden gezien van overige binnensporten.’ Nu is die 
uitzondering er niet. ‘Mijn zorgen daarover zijn vrij groot.’ 
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Volgens De Winter gaat het om zo’n tien- à vijftienduizend kinderen die de dupe zijn van de 
huidige maatregelen. Hun veiligheid zou in het geding komen. ‘Al die kinderen die nu nog niet 
kunnen zwemmen, zijn volgend jaar potentieel een gevaar.’ Hij houdt zijn hart vast voor 
komende zomer. ‘Die kinderen denken: ik zit op zwemles, ik kan zwemmen. Maar duurt dit 
nog maanden, dan hebben veel kinderen tegen die tijd maar heel weinig les gehad.’ Bovendien 
is het belangrijk om ook nadat zij het diploma binnen hebben, veel te oefenen – wat nu niet 
kan. 
 
Zwemschoolhouders die nu kortere lessen aanbieden of grotere groepen maken om meer 
kinderen te helpen, vindt De Winter niet verstandig. ‘Juist die individuele aandacht is nodig. 
Je wil niet dat de kwaliteit eronder gaat lijden.’ 
 
De directeur vindt dat het kabinet moet inzien dat dit zo niet kan. ‘School duurt tot kwart 
over drie; de tijd voor zwemlessen is miniem. En les verschuiven naar de weekenden is vaak 
niet mogelijk, omdat zwemscholen die tijd moeten huren van het bad.’ En dan is er nog de 
groep kinderen van wie de ouder geen QR-code kan overleggen. ‘Je moet dan iemand anders 
meesturen om je kind om te kleden, daar haken veel ouders af.’ Buiten het bad omkleden zou 
voor deze groep een optie zijn, maar dat vindt De Winter gezien het weer niet wenselijk en zelfs 
‘mensonterend.’ 
 
Aanpassing van de maatregelen is dus nodig; zo snel mogelijk. Of is het al te laat? ‘Een pauze 
is nooit goed voor kinderen. We zijn nu drie, vier weken onderweg; dat valt nog op te lossen. 
Maar als dit tot ver in januari of misschien wel februari duurt, wat begrijpelijk is, zorg dan 
dat essentiële dingen als zwemonderwijs door kunnen gaan.’ Bron: Het Parool, 10 december 
2021. 
 
Amsterdamse economie harder getroffen door corona dan rest van Nederland 
 
De Amsterdamse economie zal pas later dan in de rest van het land herstellen van de impact 
door corona. Pas in de tweede helft van volgend jaar komt de economie hier op het peil van voor 
de pandemie. 
 
Die verwachting wordt uitgesproken in de Economische Verkenningen voor de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA). Daarmee herstelt de regio rond Amsterdam later dan de  Nederllandse 
economie als geheel, die begin volgend jaar terug is op het niveau van voor corona. Voor dit 
jaar wordt een groei van 4,1 procent verwacht. Bij die inschattingen is overigens geen rekening 
gehouden met een extra coronalockdown zoals die momenteel geldt voor de avonduren. 
 
In de MRA, die zich uitstrekt van Zandvoort tot Hilversum en van Lelystad tot Volendam, is 
meer economische schade aangericht door de coronamaatregelen dan in de rest van het land, 
blijkt uit het jaarlijkse rapport over de regionale economie. De economische neergang was in 
de regio vorig jaar met 7,1 procent bijna het dubbele van de krimp in de Nederlandse economie 
(3,8 procent). 
 
Vooral rond Schiphol werd de economie een zware klap toegebracht doordat er veel minder 
vliegverkeer was, wat resulteerde in een krimp van 13,8 procent in dat deel van de regio. Voor 
Amsterdam wordt een teruggang van 6,4 procent gemeld. 
 
Voor Amsterdam, Schiphol en de regio als geheel geldt dat ze meer dan de rest van het land 
te lijden hadden onder coronamaatregelen. Die moesten immers het aantal contacten tussen 
mensen terugdringen en dat menselijke contact is precies waar pijlers onder de Amsterdamse 
economie als de zakelijke dienstverlening, de horeca en de cultuursector op drijven. 
 
Dat de corona-impact hier hoger is wordt in het rapport verder toegeschreven aan de grotere 
afhankelijkheid van flexwerkers zoals oproepkrachten en zzp’ers. Waar vast personeel veelal 
in dienst werd gehouden door de steunmaatregelen van de overheid, vingen flexwerkers de 
klappen op. 
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In een reactie noemt wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) verbetering van de 
arbeidsmarkt dan ook als een van de speerpunten voor de komende jaren. Hij is blij met het 
snelle herstel van de Amsterdamse economie dat blijkt uit het onderzoek. ‘Maar het laat ook 
zien dat de gevolgen van de coronacrisis nog langere tijd zichtbaar zullen zijn.’ 
 

 
Vooral rond Schiphol werd de economie een zware klap toegebracht doordat er veel minder 
vliegverkeer was. @ ANP 
 
Door de steunmaatregelen van de overheid en omdat de economie na de opeenvolgende 
lockdowns snel weer opveerde, bleef de werkloosheid laag. Binnen de kortste keren waren er 
zelfs personeelstekorten. Binnen Amsterdam was de stijging van de werkloosheid als gevolg 
van corona wel duidelijk te zien door een stijging van 4,3 naar 5,3 procent. 
 
De Economische Verkenningen, die dit jaar vanwege corona online worden gepresenteerd, 
kijken ook verder terug in de tijd. Zo wordt opgemerkt dat vooral aan de randen van de regio 
sinds 2018 de werkgelegenheid toenam. De onderzoekers zien het als een signaal dat bedrijven 
die veel ruimte nodig hebben of veel personeel steeds vaker kiezen voor een locatie buiten 
Amsterdam. 
 

 
Wethouder Victor Everhardt. @ ANP 
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Een andere trend is het energieverbruik dat de afgelopen tien jaar langzaam maar zeker 
terugliep. Terwijl de economie voorheen in de pas liep met het energieverbruik waardoor alleen 
energie werd bespaard als het economisch tegenzat, blijkt dat automatisme in de jaren tussen 
2010 en 2019 doorbroken. Het energieverbruik liep gemiddeld met 1,5 procent per jaar terug 
terwijl de economie in de Amsterdamse regio gemiddeld met bijna 3 procent groeide. Bron: 
Het Parool, 10 december 2021. 

KLM nog niet van plan om vluchtaanbod Zuid-Afrika aan te passen 

KLM blijft voorlopig nog gewoon dagelijks op Johannesburg en zes keer per week op Kaapstad 
in Zuid-Afrika vliegen. Volgens de maatschappij is er nog altijd voldoende vraag naar tickets, 
wordt er ook veel vracht vervoerd van en naar het Afrikaanse land en zijn de vluchten ook 
voor repatriëring bedoeld. Sinds eind november geldt in bepaalde gevallen een inreisverbod 
voor landen uit zuidelijk Afrika, vanwege de daar ontdekte Omikron-variant van het 
coronavirus. 

Een woordvoerder van KLM benadrukt dat het niet aan de luchtvaartmaatschappij is om 
reisrestricties in te stellen. Daardoor is het bijvoorbeeld nog altijd mogelijk dat mensen die 
bijvoorbeeld een safarivakantie hebben gepland, gewoon naar Zuid-Afrika af kunnen reizen 
als ze aan de test- en controleverplichtingen voldoen. 

Het is nog onduidelijk of er een verplichte coronatest bij aankomst komt voor reizigers uit 
Zuid-Afrika en andere landen die op de 'zeer hoog risico'-lijst van de overheid staan. 
Demissionair minister Hugo De Jonge zei vrijdag alleen dat er wordt gekeken naar 
de mogelijkheid. Bron: Het Parool, 10 december 2021. 

Koning wacht op zijn beurt voor boosterprik 

Koning Willem-Alexander is ‘zeker’ van plan een boosterprik te halen tegen het coronavirus. 
Dat vertelde hij vrijdagmiddag aan het einde van een werkbezoek aan vaccinatielocaties 
van GGD Haaglanden in Den Haag en Rijswijk. 

De 54-jarige Willem-Alexander wacht daarvoor wel tot hij aan de beurt is. ‘Ik moet eerst de 
oproep voor onder zestigjarigen afwachten’, aldus de koning. 

Zijn moeder, prinses Beatrix, heeft de boosterprik wel al gehad. Tijdens een werkbezoek 
aan Curaçao eind november vertelde de 83-jarige prinses dat ze tweemaal gevaccineerd is en 
een boostervaccin heeft gehad. Een paar dagen na thuiskomst, op zaterdag 4 december, werd 
bekend dat Beatrix besmet was met het coronavirus en in thuisisolatie moest. Bron: Het 
Parool, 10 december 2021. 

Veiligheidsberaad vergadert maandag twee keer over corona 

Het Veiligheidsberaad vergadert maandag twee keer over de coronacrisis. Maandagavond 
praat demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) de 25 burgemeesters van 
het beraad digitaal bij over nieuwe coronamaatregelen die het kabinet naar verwachting 
dinsdag aankondigt. Maandagmiddag blikt Kim Putters, directeur van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau SCP met de burgemeesters vooruit op een toekomst met of zonder 
corona. Ook die bijeenkomst is digitaal. 

Het Veiligheidsberaad is al enkele weken bezig met een langetermijnvisie op de coronacrisis. 
Volgens de burgemeesters gaat het coronavirus niet meer weg. De samenleving moet weten 
welke lijn de overheid op de langere termijn kiest, zodat dat voor iedereen duidelijk is. Als 
het doel duidelijk is, zijn maatregelen op de korte termijn ook beter uit te leggen, denken zij. 
Het helpt in elk geval niet om dilemma's steeds vooruit te schuiven, menen 
de burgemeesters. Er zijn al twee vergaderingen gewijd aan de polarisatie in de samenleving. 
Bron: Het Parool, 10 december 2021.  



63 
 

Nederland stijgt naar plek 26 op Europese ranglijst extra prikken 

Nederland is opgerukt van de 28e naar de 26e plek op de ranglijst van extra prikken tegen 
het coronavirus in Europa. Liechtenstein en Roemenië zijn gepasseerd, en eerder was 
Bulgarije al ingehaald. Het overzicht is vrijdag bijgewerkt door de Europese gezondheidsdienst 
ECDC.  

Iets meer dan 850.000 mensen in Nederland hebben een extra prik gekregen. Onder hen zijn 
730.000 ouderen en zorgmedewerkers die een boosterprik hebben ontvangen. Zo'n 121.000 
mensen kregen een aanvullende inenting. Deze mensen hebben een afweerstoornis, waardoor 
de eerste twee prikken bij hen mogelijk niet genoeg bescherming geven.  

De 850.000 mensen komen neer op 6,1 procent van alle volwassenen. Net boven Nederland 
staan Letland (6,3 procent) en Kroatië (7,3 procent). 

IJsland voert de Europese ranglijst aan. Daar heeft 54,8 procent van alle volwassenen een 
extra prik gehad. Daarna volgen Oostenrijk (37,3 procent) en Hongarije (35,8 procent). België 
is zesde met 25,7 procent, Luxemburg elfde met 20,5 procent en Duitsland dertiende met 20,2 
procent. Bron: Het Parool, 10 december 2021.  

Kinderombudsman: kinderen zonder vaccin mogen geen nadelen hebben 

De Kinderombudsman vindt het goed dat kinderen de mogelijkheid wordt geboden om zich te 
vaccineren tegen het coronavirus. Wel noemt het instituut het belangrijk dat de keuze om de 
prik niet te nemen geen nadelige gevolgen mag hebben voor een kind. 

Coronaminister Hugo De Jonge meldde vrijdag in navolging van een positief advies van de 
Gezondheidsraad dat kinderen van 5 tot en met 11 jaar vanaf de tweede helft van januari 
worden uitgenodigd voor een prik. 

Volgens de Gezondheidsraad kan een klein deel van de kinderen na een coronabesmetting 
last krijgen van een ernstige ontsteking en vaccinatie kan dat waarschijnlijk voorkomen. 
Volgens de Kinderombudsman zijn er niet alleen medische redenen voor het vaccineren van 
jonge kinderen. Zo zijn er kinderen die angst hebben voor besmetting, of van wie naasten 
misschien kwetsbaar zijn voor het virus. ‘Deze kinderen kunnen door een vaccinatie de 
risico's verminderen om hun dierbaren te besmetten of de angst wegnemen om zelf ziek te 
worden. Ook kan een vaccinatie hen een groter gevoel van veiligheid en meer 
bewegingsvrijheid geven.’ 

Bovendien kan vaccinatie verspreiding van het virus binnen de schoolmuren tegengaan. ‘Zo 
kan vaccineren indirect bijdragen aan de toegankelijkheid en continuïteit van het onderwijs,’ 
aldus de Kinderombudsman. Bron: Het Parool, 10 december 2021.  

Schotland verwacht dat Omikron-variant binnen dagen dominant is 

Schotse experts verwachten dat de Omikron-variant van het coronavirus binnen een aantal 
dagen de dominante variant is in het land. Eerste minister Nicola Sturgeon zei dat dit 
maandag al het geval kan zijn. 

De 110 bevestigde gevallen zijn volgens Sturgeon 'het topje van de ijsberg.’ De exponentiële 
groei is nog nooit zo hoog geweest, zegt Sturgeon bij Sky News. ‘Als dat zo doorgaat, en we 
hebben geen reden om aan te nemen dat het niet het geval zou zijn, dan gaat het heel snel de 
dominante variant worden in Schotland.’  

De eerste minister denkt dat er extra maatregelen nodig zijn. Zo moeten mensen eerder in 
thuisquarantaine en moeten bedrijven kerstborrels uitstellen. 
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Sturgeon zei ook dat uit een aantal tests blijkt dat de coronavaccins iets minder goed helpen 
tegen de Omikron-variant. ‘Maar ik wil driedubbel benadrukken dat dit niet betekent dat de 
vaccins niet helpen. Minder effectief zijn is niet hetzelfde als niet werken.’ 

Dat mensen mogelijk mildere klachten hebben van de variant, betekent volgens Sturgeon nog 
niet dat er minder mensen naar het ziekenhuis moeten voor zorg. Als meer mensen besmet 
raken, komen er vanzelf meer ziekenhuisopnames, zegt zij. Bron: Het Parool, 10 december 
2021. 

Minder coronapatiënten op verpleegafdelingen, meer op ic's 

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen is 
afgelopen etmaal verminderd. Het aantal patiënten op de intensive cares nam juist toe, zo valt 
te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 

In totaal houden nu 2783 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, een daling van 47 
patiënten ten opzichte van 24 uur eerder. Daarvan liggen er 2148 op de verpleegafdelingen, 
56 patiënten minder dan donderdag. Afgelopen 24 uur werden 273 nieuwe coronapatiënten 
in de klinieken opgenomen, maar doordat er nog meer mensen overleden of de afdelingen 
mochten verlaten nam het totaal aantal door coronapatiënten bezette bedden toch af. 

Op de ic's liggen vrijdag 635 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er negen meer dan een etmaal geleden. Er werden 52 
nieuwe coronapatiënten op de ic's opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of de 
afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting op de ic's minder snel toe. Bron: Het Parool, 
10 december 2021.  

Tsjechië voert vaccinatieplicht in voor ouderen en zorgpersoneel 

De regering in Tsjechië heeft een vaccinatieplicht ingevoerd voor 60-plussers, zorgpersoneel, 
agenten, brandweerlieden en militairen. De maatregel gaat vanaf 1 maart gelden, maar het is 
nog de vraag of de nieuwe regering dat laat doorgaan. 

Vertegenwoordigers van de vijf partijen die binnenkort een regering vormen, hebben zich al 
uitgesproken tegen de vaccinatieplicht. Onder anderen de beoogde gezondheidsminister 
Vlastimil Valek heeft laten weten de maatregel te willen schrappen. Bron: Het Parool, 10 
december 2021. 

Schiphol: geen extra maatregelen na stijging besmette passagiers 

Luchthaven Schiphol neemt geen extra maatregelen na de stijging van het aantal besmette 
passagiers dat aankomt op de luchthaven uit Zuid-Afrika. ‘Het beleid voor testen en 
inreizen ligt bij het ministerie van Volksgezondheid. Schiphol wil niet op de stoel van de 
minister gaan zitten,’ laat een woordvoerder weten. Van de aangekomen passagiers uit het 
hoogrisicoland test 14 procent positief op het coronavirus, meldde de GGD Kennemerland 
vrijdag. 

Vorige week lag het aandeel besmette reizigers uit Zuid-Afrika nog op 9 procent. Of er tussen 
de positief geteste mensen ook besmettingen met de Omikron-variant van het virus zitten is 
niet bekend. Dagelijks komen er een paar honderd mensen vanuit Johannesburg of Kaapstad 
aan op Schiphol. Bij aankomst op de luchthaven worden de mensen die Nederland als 
eindbestemming hebben 'dringend geadviseerd' om zich direct na aankomst te laten testen, 
aldus de GGD. Bijna de helft doet dat ook. De GGD heeft een teststraat voor deze mensen. 

‘Het testbeleid ligt echt bij de overheid. Dat mandaat hebben wij niet. We voelen ons zeker 
verantwoordelijk dat mensen veilig kunnen reizen en doen er het maximale aan. We hebben 
bewegwijzering, mensen moeten afstand houden en een mondkapje dragen. Daar zien we ook 
op toe. We zorgen dat er zo min mogelijk mensen zijn die er niet moeten zijn. Maar wat er 
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gebeurt met testen valt onder het landelijke testbeleid,’ benadrukte de woordvoerder 
andermaal. Bron: Het Parool, 10 december 2021.  

De nood is hoog voor zzp’ers in de podiumkunsten: geen werk én geen 
coronasteun 

De avondlockdown is financieel funest voor zzp’ers in de kunstsector, maar nieuwe 
steunregelingen zoals de eerdere Tozo zijn er nog niet. ‘Het einde is nog lang niet in zicht.’ 

Op www.krijgiktozo - een domeinnaam van de Rijksoverheid - valt te lezen: ‘De beperkende 
maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is 
laag. Hiermee zijn we in een nieuwe fase gekomen.’ Dikgedrukt: ‘Het is dus niet meer mogelijk 
om de Tozo aan te vragen.’ 
 
Die tekst van het ministerie is zacht gezegd achterhaald. Voor de kunstsector, en zeker voor 
de podiumkunsten, leidt de avondlockdown vanaf 17.00 uur voor de zoveelste keer in de 
pandemie tot een lege agenda. Maar waar coronasteun zoals de NOW-regeling doorloopt, is de 
Tozo, de maandelijke financiële tegemoetkoming voor zelfstandige ondernemers, gestopt (zie 
kader). 
 
‘In eerste instantie leek de einddatum van 1 oktober wel logisch. Makers hadden in de zomer 
weer meer werk,’ zegt Justin van der Veen (29), recent afgestudeerd theaterdocent, -maker en 
-schrijver. ‘Maar met de avondlockdown zitten we nog lang niet in een nieuwe fase.’ 
 
Van der Veen maakte een aantal keer aanspraak op de Tozo. Niet van harte, maar uit pure 
noodzaak. Projecten waar hij aan meewerkte werden afgeblazen, zijn inkomen droogde op. ‘Ik 
heb de aanvraag zo lang mogelijk uitgesteld. Veel mensen uit deze sector hebben sowieso 
moeite met beroep doen op zulke middelen, willen niet gezien worden als ‘subsidieslurper.’ De 
kunstwereld is juist in dat opzicht jaren in een kwaad daglicht gesteld.’ 
 
Inmiddels is de Tozo gestopt, zitten veel zzp’ers in de kunstsector nog steeds in de knel en 
moet de echte winter nog komen. De nood is hoog, zegt Peter van den Bunder, 
belangenbehartiger van de Kunstenbond: ‘Met de lockdown-aankondiging van eind november 
dachten we: nee, daar gáán we weer.’ 
 

 
Veel zzp’ers in de podiumkunsten hebben geen inkomen zolang theaters gebonden zijn aan 
de sluitingstijd van 17.00 uur. @ ANP 
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Vorige week stuurde de Kunstenbond een brandbrief waarin een nieuw vangnet voor de 
culturele sector werd geëist. Diezelfde week nog organiseerde Van den Bunder een gesprek 
tussen creatieve zzp’ers en cultuurminister Ingrid Van Engelshoven, op verzoek van de 
minister zelf. ‘Daar kon de minister van mensen zélf horen hoe de praktijk in elkaar zit. Alsof 
het water je aan de lippen staat. Het was een waardevol gesprek – ze leek de urgentie wel te 
begrijpen. Maar de politieke acties die eruit moeten volgen, zijn er nog niet.’  
 
Van den Bunder: ‘De Tozo is een vangnetregeling op bijstandsniveau, inkomstenverlies uit 
gecanceld werk wordt niet gecompenseerd. In plaats van financiële ondersteuning heeft het 
kabinet tegen deze ondernemers vrij snel gezegd: nou, dan ga je toch iets anders doen. Dat is 
wrang, want veel mensen hebben buiten de coronabeperkingen om een prima draaiend 
bedrijf.’  
 
Sommige collega’s van theatertechnicus Daan Kapteijn zijn uit noodzaak en uit onzekerheid 
over de toekomst heel ander werk gaan doen. De gemeente maakte voor begeleiding daarin 
onlangs nog 1.5 miljoen vrij. ‘Ik heb niet zomaar voor deze sector gekozen, maar juist omdat 
ik dit het allermooiste werk vind. Dus, begeleiding krijgen om te laten omscholen? Nee, dat 
hoef ik niet.’  
 
Voor Kapteijn zat er in coronatijd alleen in fase 1 een Tozo-uitkering in, vanwege de daarna 
ingestelde partnertoets. Met het inkomen van zijn partner redden ze het, wel is zijn inkomen 
nul zolang de theaters gebonden zijn aan de sluitingstijd van 17.00 uur. ‘Ik zorg dat ik zoveel 
mogelijk afleiding heb, zodat ik er niet over hoef na te denken.’  
 
Als ondersteuning voor ‘na de Tozo’ verwijst het kabinet tot nog toe naar het Besluit 
Bijstandverlening voor Zelfstandigen (Bbz). Theatermaker Justin van der Veen zou nog eerder 
een heel saaie bijbaan nemen. ‘Alles beter dan de bijstand ingaan.’ Bron: Het Parool, 9 
december 2021. 

 

@ Fake - ‘Code Zwart’ van straatkunstenaar Fake. 

Straatkunstenaar Fake vraagt met ‘Code Zwart’ aandacht voor de zorg 
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‘Code Zwart’ heet dit kunstwerk van een verpleegster met paarse handschoenen voor haar 
gezicht, dat sinds dinsdag te zien is in de Sint Nicolaasstraat. De Amsterdamse 
straatkunstenaar Fake maakte het werk met stencils en spuitbussen. ‘Ik heb het gemaakt 
voor de situatie waar we in zitten, code zwart. De zorgmedewerkers over de hele wereld staan 
zwaar onder druk en in twee jaar tijd is hun situatie niet veel veranderd,’ zegt de kunstenaar. 
Bron: Het Parool, 10 december 2021. 

Dertig rennende Freddie Mercury's vragen aandacht voor gezondheid van 
mannen 

Goed nieuws voor iedereen die woensdagavond een groep Freddie Mercury's door de stad zag 
rennen: je hallucineerde niet. Dertig hardlopers kropen op Mercury's sterfdag in de huid van 
de Queen-zanger om met een run van 5 kilometer aandacht te vragen voor de gezondheid van 
mannen. 

Zaterdag 27 november zou eigenlijk de negende editie van de Movember Run 
Amsterdam plaatsvinden in het Vondelpark, maar die werd door de corona-onzekerheid 
afgelast. Wel wordt er een virtuele run georganiseerd met ruim honderd deelnemers. Zo is er 
inmiddels al meer dan 14.000 euro ingezameld voor onderzoek naar prostaat- en 
teelbalkanker en - dit jaar in het bijzonder - de geestelijke gezondheid van mannen. 

Een groep fanatiekelingen wilde iets extra's doen en organiseerde de Mercury-run. ’We 
twijfelden of dit thema wel het juiste was, aangezien Freddie niet is overleden aan dezelfde 
oorzaken als waarvoor Movember campagne voert,’ vertelt oprichter Hendrik Nuyens. ‘Toch is 
er een belangrijke parallel: mannen praten over het algemeen niet over (mentale) 
gezondheidsproblemen. Dat taboe moeten we wegnemen, want het leidt er vaak toe dat 
ernstige problemen pas in een vergevorderd stadium ontdekt worden en dat maakt de 
behandeling des te moeilijker.’ 

Freddie Mercury overleed in 1991 op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van aids. Bron: Het 
Parool, 25 november 2021. 

 

Maikel Thijssen Photography 
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Prinses Beatrix is hersteld van corona 
 
Prinses Beatrix is hersteld van corona, meldt De Telegraaf. De 83-jarige voormalig vorstin was 
de afgelopen dagen in quarantaine vanwege een besmetting met het virus. Die werd 
geconstateerd na haar bezoek aan Curaçao eind november. 
 
Koning Willem-Alexander maakte deze week al bekend dat de schade meeviel. Het zou 
'helemaal top' gaan, zei hij maandag tegen Blauw Bloed, dat hem vroeg naar het wel en wee 
van zijn moeder. 
 
Beatrix was volledig gevaccineerd en had ook al een boosterprik ontvangen voordat ze naar 
Curaçao vertrok. Door de quarantaine kon ze de verjaardag van haar kleinkind Amalia slechts 
virtueel meevieren. 
 
Naar verwachting wordt zaterdag officieel bekendgemaakt dat Beatrix weer coronavrij is. De 
Rijksvoorlichtingsdienst wilde vrijdagavond geen commentaar geven. Bron: AD, 11 december 
2021.  
 

Reuzenpompoen is topvermaak voor olifanten in Artis 

De reuzenpompoen van 530 kilo die eerst aan het Singel lag is nu een welkome traktatie voor 
de Aziatische olifanten in Artis.  

De olifanten weten wel raad met de gigantische vrucht. Ze slaan meteen toe en zetten hun 
gewicht erop om het ding in stukken te breken. De dieren doen qua gewicht niet onder voor 
hun cadeau: het jongste olifantje van de groep is al zwaarder (zo'n 600 kilo) dan de pompoen 
zelf. 

 

@ Ronald van Weeren - De olifanten zijn blij met de reuzenpompoen. 

De pompoen was door initiator Arie (56) bij het Singel neergelegd om te voorkomen dat mensen 
er afval op straat gooien: ‘Iedereen lijkt nu de pompoen er staat de tuin te respecteren en daar 



69 
 

geen afval meer te dumpen, zelfs dronken toeristen,’ zei hij eerder tegen het Parool. ’In het 
voorjaar staat het er vol met tulpen, nu met pompoenen.’ 

De monsterpompoen is in het oosten van het land gekweekt, aldus Arie, bij het Nederlands 
kampioenschap pompoen kweken.  Bron: Het Parool, 12 november 2021.  

Foto Paul-Wijsen - E-Waste op Museumplein 

‘Stortstunt’ op het Museumplein: 10.000 kilo aan elektronisch afval 

Magnetrons, printers, gigantische koelkasten. Op het Museumplein staan sinds acht uur twee 
blauwe containers vol e-waste, oftewel elektronisch afval. Dagelijks gooien we in Amsterdam 
10.000 kilo e-waste weg, terwijl veel onderdelen nog te hergebruiken zijn.  

Tom Leenders (33), medeoprichter van het duurzame koptelefoonmerk Gerrard Street, staat 
met zijn armen over elkaar voor de containers. In samenwerking met E-Waste Race 
organiseerden zij deze stortstunt om aandacht te vragen voor de hoeveelheid onderdelen die 
we onnodig weggooien. Deze berg afval is voor een deel opgehaald door basisscholen en blijft 
tot vier uur staan.  

In de huidige wegwerpmaatschappij betekent een kapot onderdeel volgens Leenders vaak dat 
het gehele apparaat moet worden vervangen. ‘Terwijl er genoeg onderdelen zijn die gewoon 
naar behoren werken. Accu’s, printplaten, kabels, noem maar op. Het merendeel van al deze 
apparatuur wordt verbrand. Met een mooi woord noemen we dat thermisch recyclen.’  
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De actie is volgens hem niet bedoeld als wijzende vinger naar de consument. Het ligt volgens 
Leenders eerder aan producenten die producten zo ontworpen dat ze telkens moeten worden 
vervangen. ‘Jaarlijks gooit Nederland 80 miljoen kilo e-waste weg. Als je zo'n getal leest kan 
je je daar geen beeld bij vormen, daarom laten we de Amsterdamse e-waste van één dag zien.’ 

Namens E-Waste Race is Pepijn Rademakers (31) aanwezig. E-Waste Race is een organisatie 
die inzamelwedstrijden organiseert met basisscholen en lokale gemeenten. ‘Bij E-Waste Race 
focussen we wel echt op de bewustwording van de consument. Met onze acties door het hele 
land laten we zien dat dit zonde is van je grondstoffen.’   Bron: Het Parool, 16 september 2021. 

Twee opgenomen kinderen in regio Kleef aan de beterende hand 

 De twee kinderen die in de Duitse regio Kleef in het ziekenhuis waren beland, zijn aan de 
beterende hand. Een van hen blijkt toch niet met de Omikron-variant besmet te zijn, meldt 
de Gelderlander. Duitsland neemt intussen strengere maatregelen vanwege de opkomst van 
de Zuid-Afrikaanse variant. 

De Duitse regio heeft waarschijnlijk beter zicht op welke varianten er rondgaan omdat vijf 
procent van de binnenkomende laboratoriummonsters wordt onderzocht: hier wordt specifiek 
gekeken welke coronavariant er in de monsters zit. In Nederland gebeurt dat nog niet vaak, 
vermoedelijk is dat de reden waarom er hier nog maar relatief weinig Omikron-besmettingen 
gevonden zijn. 

In Kreis Kleve waren donderdag negentien mensen waarvan ze vermoeden dat ze besmet zijn 
met de Omikron-variant, een dag eerder nog maar twee. Districtsbestuurder Silke Gorißen 
zegt in de NRZ zich zorgen te maken over de ontwikkeling van de Omikron-variant in de regio 
Kleef. Ook kinderen zijn mogelijk besmet geraakt met de variant, maar zij vertonen geen of 
enkel lichte ziekteverschijnselen. Een kind dat opgenomen werd met ademhalingsproblemen 
bleek bij nadere analyse niet te kampen met de Omikron-variant. 

In navolging van de nieuwe minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach stelt Gorißen 
daarom dat de derde vaccinatie nodig is om goed beschermd te zijn tegen de Omikron-variant. 
Het land beweegt zich richting een prikplicht volgend jaar. De Bondsdag in Berlijn stemde 
daar vrijdag toe in. 

In de gemeente Rees, behorend tot de regio Kleef, is een Omikron-uitbraak die terug te voeren 
is op een bruiloft in Zuid-Afrika, waar veel inwoners bij aanwezig waren. Betrokkenen moeten 
verplicht twee weken in quarantaine. 

Maar andere besmettingsgevallen in de regio Kleef zijn níet terug te voeren op de uitbraak in 
Rees. „Het risico is groot dat Omikron zich veel sneller zal verspreiden’, zegt Gorißen in de 
NRZ. De gezondheidsdiensten zijn er uitgebreid en al het personeel is op onder meer 
contactonderzoek gezet. Bron: De Telegraaf, 10 december 2021. 

Boze medewerkster steekt oliebedrijf in brand: ’Mijn baas zorgde voor 
veel stress’  

Een 38-jarige vrouw uit Thailand heeft na een geschil met haar baas het oliebedrijf waar ze 
werkte prompt opgeblazen. Ze zou boos zijn geweest op haar leidinggevende en toen een stuk 
papier in brand hebben gestoken om het vervolgens in een brandstofcontainer te werpen. 

De politie van Bangkok beschikt over beelden waarop de vrouw ’toeslaat’ in het magazijn van 
Prapakorn Oil. Binnen de kortste keren stond na de actie van de medewerkster het hele pand 
in lichterlaaie. Dikke rookwolken trokken over de Thaise hoofdstad. De brand vond 29 
november plaats, meldt The Independent. 

De vrouw, negen jaar werkzaam voor het oliebedrijf, werd thuis opgepakt en heeft haar daad 
tijdens een verhoor bekend. In haar verklaring zei ze dat haar baas al scheldend ’alleen maar 
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klaagde en haar elke dag stress bezorgde.’ „Ze had niet verwacht dat het vuur zoveel schade 
aan zou richten’, aldus een politiebron. 

De brandweer was urenlang bezig met blussen en moest nog voorkomen dat de olie naar een 
kanaal in de buurt zou stromen. Ook meerdere huizen raakten beschadigd door de vuurzee. 
Er is minstens voor omgerekend een miljoen euro schade. Wie daarvoor op gaat draaien, is 
nog niet duidelijk. De vrouw blijft voorlopig vastzitten. Bron: De Telegraaf, 10 december 2021. 

Minder mensen geweigerd aan de grens in coronajaar 2020 

Veel minder reizigers zijn tegengehouden aan de Nederlandse grens in coronajaar 2020. Dat 
kwam vooral omdat door de vele reisrestricties minder mensen hiernaartoe kwamen, zo meldt 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel werden tijdens de pandemie logischerwijs 
veel vaker mensen geweigerd om redenen van gezondheid. 

In 2020 werden 1980 buitenlandse bezoekers geweigerd aan de Nederlandse grens, 920 
minder dan een jaar eerder. Het gaat hier om mensen met een andere nationaliteit dan die uit 
een van de lidstaten van Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. 

Mensen uit de Verenigde Staten werden het meest tegengehouden aan de grens, namelijk 290 
keer. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen het er 25 waren. Ook Brazilianen, 
Colombianen en Georgiërs werden vaak aan de grens geweigerd. 

Vorig jaar mochten bijna 980 mensen het land niet in vanwege veiligheidsrisico's. Dat is bijna 
zeven keer meer dan een jaar eerder. De stijging komt volgens het CBS vooral omdat meer 
mensen zijn geweigerd om redenen van volksgezondheid, zonder specifiek te noemen welke. 

Vanwege corona waren veel landen vorig jaar bestempeld als hoogrisicoland. Inwoners kregen 
daardoor op voorhand geen toestemming om naar Nederland te reizen. Die konden dus ook 
niet geweigerd worden aan de grens. Bron: De Telegraaf, 10 december 2021. 

Miljarden extra nodig voor inhaalzorg ziekenhuizen 

De Nederlandse ziekenhuizen hebben ongeveer 2,4 miljard euro extra nodig om de inhaalzorg 
vanwege de coronapandemie te bekostigen, hebben zorgexperts van ABN AMRO becijferd. De 
bank spreekt van een immens bedrag. ‘Geen van de partijen kan deze extra kosten dragen’, 
stellen de kenners van de bank.   

Vorig jaar en dit jaar moesten ziekenhuizen veel ingrepen en behandelingen afzeggen. Volgens 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet 12,5 procent van deze zorg ingehaald worden. ABN 
wijst erop dat de zorgverzekeraars vooralsnog niet bereid zijn deze extra zorg voor 2022 in te 
kopen. ‘De ziekenhuizen luiden de noodklok. Zij geven aan extra budget nodig te hebben om 
achterstallige zorg te kunnen leveren en zelf financieel gezond te blijven’, aldus de bank. 

De overheid bepaalt altijd vooraf hoeveel geld er aan zorg mag worden uitgegeven en heeft met 
de ziekenhuizen hoofdlijnakkoorden gesloten om gezamenlijk de zorg zo efficiënt mogelijk te 
verlenen. Het huidige akkoord geldt voor de periode 2019-2022 en stelt dat de hoeveelheid 
zorg voor 2022 maximaal gelijk mag zijn aan die van 2021. ‘Het akkoord is echter gesloten 
voordat de pandemie de zorg op zijn kop zette en vervolgens resulteerde in een enorme 
onverwachte extra zorgvraag’, stelt ABN.   

De hoop was dat in 2022 weer teruggekeerd zou kunnen worden naar een normale situatie. 
‘De huidige golf aan besmettingen doorkruist dit echter.’ Volgens ABN zou de inkoop van deze 
zorg als coronasteun bestempelen een voor de hand liggende oplossing kunnen zijn. ‘Andere 
sectoren krijgen immers ook steun.’  Bron: De Telegraaf, 9 december 2021. Bron: De 
Telegraaf, 9 december 2021. 
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Tippelzone in Arnhem gaat overdag open  

De tippelzone in Arnhem gaat overdag open. Nu opent de werkplek voor prostituees pas om 
20.00 uur, maar de coronamaatregelen schrijven een avondlockdown voor die om 17.00 uur 
begint. Dat betekent dat de tippelzone al wekenlang helemaal gesloten is. Het Arnhemse 
stadsbestuur gaat met de sekswerkers bespreken op welke alternatieve tijdstippen de zone 
nu open zal zijn. 

Arnhem en Nijmegen zijn de enige twee steden in Nederland die nog een tippelzone hebben. 
Nu de Arnhemse tippelzone door corona gesloten is, bestaat de kans dat sekswerkers in de 
illegaliteit verdwijnen en zo kwetsbaarder zijn voor uitbuiting en geweld. Belangenorganisatie 
SAVE riep de gemeente daarom op om straatsekswerk tijdelijk overdag mogelijk te maken. 
Een meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad is dat met SAVE eens. 

Sekswerk is volgens SAVE een contactberoep en dat is binnen de geldende coronamaatregelen 
toegestaan. Er komen niet extra veel besmettingen voor. Onder andere kappers mogen ook 
tijdelijk op alternatieve tijden werken. De Arnhemse raad vindt dat dat ook voor tippelaarsters 
op de zone moet gelden. De raad wil binnen een week van het college horen hoe de 
openingstijden van de tippelzone zijn aangepast.  Bron: De Telegraaf, 9 december 2021. 

Laatste reizigers na het weekend uit quarantainehotel, denkt GGD  

In het quarantainehotel in Badhoevedorp verblijven nog steeds zo'n tien mensen, laat de GGD 
weten. Ze zitten daar al bijna twee weken, sinds vrijdag 26 november. In totaal werden 44 
mensen naar het hotel gebracht. Dat gebeurde nadat ze positief testten op het coronavirus, 
na vluchten vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol.  

‘Elke dag mogen er mensen vertrekken, vandaag waarschijnlijk ook weer. We verwachten dat 
het hotel na het weekend nagenoeg leeg zal zijn’, vertelt een woordvoerder van GGD 
Kennemerland. In het hotel verblijven zowel mensen die nog steeds positief testen als hun 
naasten. Ook kan het zo zijn dat mensen die weg mogen nog iets langer blijven, omdat ze 
praktische zaken zoals vliegtickets moeten regelen na een negatieve test, legt de woordvoerder 
uit.    

Tot het massale testen van passagiers werd besloten vanwege het opduiken van de Omikron-
variant van het virus in zuidelijk Afrika. Die werd uiteindelijk bij achttien van de positief 
geteste passagiers vastgesteld. Omikron is vermoedelijk besmettelijker dan eerdere 
coronavarianten, maar mogelijk ook minder ziekmakend.  Bron: De Telegraaf, 9 december 
2021. 

Gemeente Den Haag trapt op rem bij nieuwe hotels  

Den Haag wil voorlopig even geen nieuwe hotels binnen de gemeente, en de al bestaande 
plannen moeten worden teruggeschroefd. De hotels hebben veel last van de coronacrisis en 
de gemeente verwacht ‘dat het enige jaren zal duren voordat de verblijfseconomie weer op pre-
coronaniveau komt.’  

In Den Haag zijn momenteel concrete plannen voor 1300 nieuwe hotelkamers. In sommige 
gevallen is de vergunning daarvoor al verleend, bij andere initiatieven loopt die aanvraag nog. 
Het stadsbestuur wil dit terugbrengen naar maximaal 1000 kamers. Bron: De Telegraaf, 9 
december 2021. 

'Fors tekort artsen voor jeugdzorg en infectieziekten'  

Gezondheidsinstituut Nivel voorziet een fors tekort aan artsen jeugdgezondheid en artsen 
infectieziektebestrijding, als er op korte termijn niet meer mensen worden opgeleid.  

Volgens het instituut worden er nu jaarlijks gemiddeld 50 artsen opgeleid tot jeugdarts. Maar 
om over 12 tot 18 jaar aan de vraag te kunnen voldoen zouden dat er jaarlijks 121 tot 194 
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moeten zijn. Daarnaast worden er nu jaarlijks 15 artsen infectieziektebestrijding opgeleid. Dat 
zouden er volgens het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg jaarlijks 
ongeveer 25 moeten zijn. 

Volgens de onderzoekers hangt de groeiende vraag naar jeugdartsen samen met een toename 
van psychische problemen en eenzaamheid onder jongeren. Maar ook de toename van 
overgewicht bij jongeren speelt mee. Dat er straks veel meer artsen op het gebied van 
infectiebestrijding nodig zijn heeft te maken met de verdere globalisering en 
klimaatverandering. De onderzoekers voorzien in de toekomst hierdoor een toename van 
infectieziekten en multiresistente bacteriën. Bron: De Telegraaf, 9 december 2021. 

Middel AstraZeneca goedgekeurd in VS, in uitzonderlijke gevallen 

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: De Telegraaf, 9 december 2021. 

Bijna één op de tien gevaccineerden wil geen boosterprik 

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 het ANP - op basis van een enquête die is uitgevoerd in 
samenwerking met Kieskompas. 

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. 
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In Zuid-Holland en Overijssel is de groep die een oppepprik niet ziet zitten het grootst. 
Flevoland telt naar verhouding de meeste mensen die er nog niet uit zijn. 

Het percentage volledig gevaccineerden dat zeker een extra prik wil halen, is het grootst in 
Limburg en Drenthe. Vooral in de eerstgenoemde provincie kan lang niet iedereen een extra 
prik halen zodra hun leeftijdsgroep aan de beurt is. In november zijn namelijk relatief veel 
Limburgers positief getest op het virus, 1 op de 23 mensen. Zij mogen pas zes maanden na 
besmetting een boosterprik halen. 

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. 

De onderzoekers hebben voor deze enquête 4300 respondenten ondervraagd tegen het einde 
van november. Bron: De Telegraaf, 9 december 2021. 

Website Braziliaanse ministerie Volksgezondheid is gehackt 

De website van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid is vrijdag getroffen door 
een hackeraanval. Meerdere systemen vielen daardoor uit, waardoor verschillende sites 
tijdelijk onbereikbaar zijn. Het ministerie besloot daarop om de nieuwe maatregelen voor 
reizigers naar Brazilië, die zaterdag zouden ingaan, een week uit te stellen. 

De hackersgroep, die zichzelf Lapsus$ Group noemt, plaatste een bericht op de website waarin 
stond dat interne gegevens waren gekopieerd en verwijderd. Het ministerie zei bezig te zijn 
met het herstellen van zijn systemen. De politie onderzoekt de aanval. Bron: AD, 11 december 
2021. 

In VS is marinecommandant ontslagen omdat hij weigerde zich te 
laten vaccineren en te testen 

In de Verenigde Staten is een marinecommandant ontslagen, omdat hij weigerde zich te 
laten vaccineren. Ook weigerde hij zich op het virus te laten testen, zo hebben bronnen bij de 
marine bekendgemaakt. 

Lucian Kins, uitvoerend officier van het oorlogsschip de USS Winston Churchill, werd daarom 
vrijdag ontheven van zijn taken door kapitein Ken Anderson. Kins is de eerste marineofficier 
die ontslagen is als gevolg van een vaccinweigering. 

Marinewoordvoerder Jason Fischer weigerde een officiële verklaring te geven voor het ontslag, 
vanwege de privacy. Hij zei slechts dat er geen vertrouwen meer was dat Kins zijn taken naar 
behoren kon uitvoeren sinds hij een wettig bevel had genegeerd. 

Andere functionarissen zeiden echter dat Kins een vrijstelling voor de verplichte vaccinatie 
had aangevraagd op religieuze gronden, maar dat die is geweigerd. Kins zou daartegen in 
beroep zijn gegaan. 

Het Pentagon heeft alle militairen en marinepersoneel verplicht om zich voor eind november te 
laten inenten of een vrijstelling aan te vragen. Duizenden militairen hebben daarom gevraagd, 
maar tot nu toe heeft geen van de militaire diensten die goedgekeurd. Bron: AD, 11 december 
2021. 

Duitsland heeft het afgelopen etmaal 53.697 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld 

Duitsland heeft het afgelopen etmaal 53.697 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, laat het 
Robert Koch-instituut weten. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn 6.477.217 van 
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onze oosterburen besmet geraakt met het virus. Er worden vandaag 510 aan Covid-19 
gerelateerde overlijdens gemeld, waarmee het totaal op 105.506 komt. Bron: AD, 11 december 
2021. 

Het totale aantal besmettingen in India is opgelopen tot 34,68 miljoen 

Het totale aantal besmettingen in India is opgelopen tot 34,68 miljoen, meldt het Indiase 
ministerie van Volksgezondheid. De afgelopen 24 uur werden 7995 positieve tests afgenomen. 
Het officiële dodental steeg met 393 overlijdens tot 475.128. Bron: AD, 11 december 2021. 

Gros van 43 Omikron-besmettingen  in VS deed zich voor bij volledig 
gevaccineerden 

Het gros van de 43 Omikron-besmettingen die in de Verenigde Staten zijn vastgesteld deed 
zich voor bij personen die volledig zijn ingeënt, meldt het Centrum voor Ziektebestrijding en -
Preventie. 34 om precies te zijn. 

Een derde van de geïnfecteerden (14) zou ook al een boosterprik hebben ontvangen. In vijf 
gevallen zou Omikron zijn aangetroffen binnen veertien dagen na het zetten van de 
aanvullende prik, voor het moment waarop de afweer maximaal is. 

Het is bijna een jaar geleden dat de eerste Amerikaan werd gevaccineerd. Op 14 december 
ontving ic-verpleegkundige Sandra Lindsay het Pfizer-vaccin. De hoop was dat de mens het 
virus er snel onder zou hebben. 

Nu keren de VS en veel andere landen, stukje bij beetje, terug naar de situatie zoals die bij 
het begin van de pandemie was. Op veel plekke is het dragen van een mondkapje weer 
verplicht, zijn ziekenhuizen overvol en loopt het dagelijkse sterftecijfer op. Bron: AD, 11 
december 2021. 

Ook in Taiwan is eerste Omikron-besmetting vastgesteld 

Ook Taiwan zegt een eerste geval van de Omikron-variant te hebben ontdekt. Volgens het 
Epidemisch Commandocentrum werd de besmetting met de virusversie vastgesteld bij 
een reiziger uit Eswatini (Swaziland). De besmette persoon zal al in quarantaine, zoals die 
voor alle vliegreizigers geldt, en had geen symptomen. Tien mensen die in het vliegtuig direct 
voor of achter de geïnfecteerde reiziger zaten, testten allen negatief. Bron: AD, 11 december 
2021. 

Opleiden van extra verpleegkundigen op intensive cares is nodig maar op 
lange termijn niet enige oplossing  

Het opleiden van extra verpleegkundigen op de intensive cares is nodig, maar op de lange 
termijn is het niet de enige oplossing om druk van coronapatiënten op ziekenhuizen te 
voorkomen, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg tegen NU.nl. 

‘Personeel is de beperkende factor’, zegt Kuipers over het tekort aan ic-plekken. ‘Maar het 
is niet reëel om ervan uit te gaan dat we dat volledig kunnen oplossen.’ Voor de coronacrisis 
was er ook al een tekort aan ic-verpleegkundigen. ‘De voorspelling was dat dat tekort tot 2030 
zou verdubbelen’, aldus Kuipers. 

Sinds de coronacrisis is het gebrek aan ic-verpleegkundigen in de ziekenhuizen alleen maar 
toegenomen en ook op de ic-opleidingen is een tekort. Vorig jaar startten 462 
verpleegkundigen aan de ic-opleiding, terwijl dat er driehonderd meer hadden moeten zijn om 
aan de vraag te kunnen voldoen. Bron: AD, 11 december 2021. 
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In Nieuw-Zeeland is onderzoek begonnen naar man die zich op één dag 
tien keer heeft laten vaccineren  

De gezondheidsautoriteiten in Nieuw-Zeeland zijn een onderzoek begonnen naar een man die 
zich op één dag tien keer heeft laten vaccineren tegen corona. Volgens de website Stuff liet de 
man zich betalen om namens anderen een prik te halen. 

‘Rondlopen met een onjuiste vaccinatiestatus brengt niet alleen jezelf in gevaar, maar 
ook vrienden en familie’, meldt het ministerie van Gezondheid. ‘We nemen dit erg serieus.’ In 
Nieuw-Zeeland hoef je geen identiteitsbewijs te tonen bij vaccinatie. 

Vaccinoloog Helen Petousis-Harris zegt dat de man zich de volgende dag waarschijnlijk niet 
al te lekker zal hebben gevoeld. Langdurige problemen voorziet ze niet. Voordeel heeft hij er 
volgens haar evenmin van. ‘Het is ontzettend dom om dit te doen’, zegt ze. Bron: AD, 11 
december 2021. 

Zo steunen wappies het vaccinatieprogramma van het VN-kinderfonds 

,Zo steunen wappies het vaccinatieprogramma van het VN-kinderfonds. Die gedachte maakt 
mij blij’, zegt de Belgische viroloog Marc Van Ranst over de 4000 euro schadevergoeding die 
hij krijgt van Viruswaarheid-voorman Willem Engel. 

Van Ranst gaat het bedrag doneren aan het Unicef-vaccinatieplatform Covax, dat ervoor zorgt 
dat ook armere landen over coronavaccins kunnen beschikken. Engel moet het geld betalen, 
omdat hij de Van Ranst te lichtzinnig voor de rechter sleepte. 

Engel daagde Van Ranst al vaker voor de rechter wegens laster. De Nederlander en de Belg 
hebben regelmatig aanvaringen op Twitter. Volgens Van Ranst is Engel er alleen 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. De Belg is een van de belangrijkste adviseurs van de 
Belgische regering over het coronabeleid. Bron: AD, 11 december 2021. 

Verstappen en collega’s sporen aan tot vaccinatie: ‘Alsjeblieft, draag je 
steentje bij’ 

Als het aan de Formule 1-coureurs ligt, laat iedereen die zich nog niet heeft laten vaccineren 
dat zo snel mogelijk alsnog doen. Die boodschap wordt uitgedragen in een video die daags 
voor de laatste race van het seizoen is gelanceerd.  

Max Verstappen en zijn collega’s spreken zich daarin duidelijk uit en hopen zo twijfelaars over 
de streep te trekken. ’Draag je steentje bij’, zegt Verstappen. Ook Lewis Hamilton komt aan 
het woord: ‘We vinden onze weg terug naar dingen waar we van houden, maar COVID is nog 
niet weg.’ 

De een minuut durende video met korte quotes wordt afgesloten door FIA-baas Jean Todt en 
Formule 1-baas Stefano Domenicali. ‘Ik heb mijn vaccin gehad en zelfs mijn booster’, zegt die 
laatste. ‘Help ook mee alsjeblieft.’ 

De enige coureur die ontbreekt is voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen. De Alfa Romeo-
coureur rijdt zondag zijn laatste race in de Formule 1. 

De Formule 1 hanteert sinds vorig jaar een streng coronaprotocol. Alle betrokkenen worden 
regelmatig getest en mondkapjes zijn verplicht op de meeste circuits. Zeven coureurs hebben 
vooralsnog positief getest op het coronavirus. Zo miste wereldkampioen Lewis Hamilton vorig 
seizoen een grand prix nadat hij besmet was geraakt. Räikkönen testte dit jaar voorafgaand 
aan de Dutch GP op Zandvoort positief. 
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De coureurs werden zelf al in een vroeg stadium gevaccineerd. Zo liet Verstappen half maart, 
al voor de start van het Formule 1-seizoen, weten te zijn ingeënt.  

 
© EPA 

Overheid verkoopt mondkapjes voor spotprijs aan buitenland 

Het ministerie van Volksgezondheid verkoopt miljoenen mondkapjes, die het 
van belastinggeld heeft ingekocht, voor spotprijzen door aan buitenlandse opkopers. Die 
brengen de kapjes vervolgens weer terug op de Nederlandse markt, meldt Nieuwsuur. 

Het ministerie houdt sinds het begin van de coronacrisis een noodvoorraad aan van ongeveer 
700 miljoen mondkapjes. 300 miljoen daarvan dreigen volgend jaar over de datum te raken. 
Daarom probeert het ministerie daar nu van af te komen. 

Een van de leveranciers die aan het begin van de coronacrisis mondkapjes verkocht aan het 
ministerie, is de Mondmaskerfabriek. In 2020 leverde zij 48 miljoen chirurgische 
mondmaskers aan voor een prijs van 15 tot 30 euro per doos van vijftig, zeggen eigenaren 
Fleur Bakker en Johan Blom. 26 miljoen van deze kapjes heeft het ministerie nu doorverkocht 
aan het bedrijf Baltic Masks in Litouwen, bevestigt zowel het ministerie als het Litouwse 
bedrijf. 

In totaal zijn er 161 miljoen mondkapjes aan het buitenland verkocht, laat het ministerie 
weten. Bron: Het Parool, 10 december 2021. 

Het ministerie probeert van de miljoenenvoorraad af te komen, door ze tegen 'spotprijzen' aan 
te bieden aan buitenlandse opkopers. Die zouden de aanvankelijk met belastinggeld betaalde 
kapjes weer terugbrengen op de Nederlandse markt. 

Een van de partijen - de Mondmaskerfabriek - die het ministerie aan het begin van de 
pandemie 48 miljoen mondkapjes leverde, zegt dat deze voor 64 cent per doosje van vijftig 
stuks aan opkopers worden verkocht. In 2020 kostten die doosjes de overheid 15 tot 30 euro 
per stuk. Het ministerie laat het programma weten 161 miljoen kapjes aan het buitenland te 
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hebben verkocht. Over de prijs die daarvoor is betaald, laat het ministerie zich niet uit. De 64 
cent wordt ontkend. 

Een van de afnemers is het Litouwse bedrijf Baltic Masks. Hoeveel er werd betaald voor 26 
miljoen mondkapjes wordt niet gezegd, maar wel dat de prijs 'really good' was. Het bedrijf 
produceert zelf ook mondkapjes, maar zegt de Nederlandse kapjes te hebben gekocht omdat 
ze zo goedkoop waren. In de praktijk bestellen ziekenhuizen nu maskertjes voor de hogere 
prijs van vijf euro per vijftig. De Mondmaskerfabriek kreeg onlangs nog orders van Rijnstate 
in Arnhem en het VUmc in Amsterdam. 

De leveranciers pleiten er bij het ministerie voor om de kapjes die tegen de datum aan 
zitten gratis te verstrekken aan zorginstellingen. ‘Ze worden anders toch vernietigd’, klinkt 
het. Het ministerie wil daar echter niet aan, omdat weggeven of onder de marktprijs verkopen 
Nederlandse leveranciers zou raken en de markt zou beïnvloeden. Zorginstellingen en 
ziekenhuizen mogen alleen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen bestellen als dat via 
de reguliere handel niet mogelijk is. Bron: AD, 11 december 2021. 

Kwart van Nederlanders sport minder of zelfs helemaal niet meer als 
gevolg van de avondlockdown 

Ruim een kwart van de Nederlanders sport minder of zelfs helemaal niet meer als gevolg van 
de avondlockdown, blijkt volgens sportkoepel NOC*NSF uit de maandelijkse Sportdeelname 
Index. Sportcomplexen moeten vanwege de coronamaatregelen tussen 17.00 en 05.00 
uur hun deuren sluiten. Alleen in een aantal topsportcompetities mag tijdens die uren worden 
getraind en gespeeld. 

‘Deze cijfers komen helaas niet als een verrassing’, zegt algemeen NOC*NSF-directeur Marc 
van den Tweel. ‘We zien dat veel Nederlanders, zeker kinderen en jongeren, echt een sportclub 
nodig hebben om te sporten en voldoende te bewegen. De noodgedwongen sluiting maakt 
dat niet langer mogelijk, omdat de meeste sportactiviteiten normaal gezien in de vroege avond 
plaatsvinden.’ Bron: AD, 11 december 2021. 

Microbioloog Emmanuel André over de Omikron-variant 

‘In januari zal Omikron hier dominant zijn.’ Na twee weken het vergrootglas op die ongure 
variant is microbioloog Emmanuel André (39) niet al te vrolijk gestemd. ‘Het is niet zeker of 
het ziekteverloop milder zal zijn en zelfs dan zal Omikron door de hoge besmettelijkheid een 
hoge druk leggen op ons zorgsysteem. Wat wel zeker is, is dat onze antistoffen, onze 
immuniteit na de vaccins en een deel van onze medicijnen minder beschermen. Het zal niet 
plezant zijn wat ons te wachten staat.’ Bron: HLN, 11 december 2021. 

Na de Omikron-variant van het coronavirus twee weken onder een vergrootglas te hebben 
gelegd, is de Belgische microbioloog Emmanuel André niet al te vrolijk gesteld. ‘Het is niet 
zeker of het ziekteverloop milder zal zijn en zelfs dan zal Omikron door de hoge 
besmettelijkheid een hoge druk leggen op ons zorgsysteem’, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws. 
‘Het zal niet plezant zijn wat ons te wachten staat.’ 

André is er zeker van dat 'onze antistoffen, onze immuniteit na de vaccins en een deel van onze 
medicijnen minder beschermen.’ ‘In januari zal Omikron hier dominant zijn’, voorspelt hij. 
‘We zien de variant de laatste twaalf dagen stijgen van 0,1 procentvan de stalen begin 
december naar tussen 1 à 2 procent op dit ogenblik. Da’s een duidelijke stijging, die we ook 
in het VK en Denemarken zien.’ 

‘Omikron zit nog onder de waterlijn, maar dat zal niet zo blijven’, vervolgt de microbioloog. 
‘Want de reproductiefactor van de Deltavariant zit onder 1. Dat is goed om deze golf in te 
dammen. Maar het R-getal van Omikron is veel hoger dan 1 en dus zal die fors stijgen.’ Volgens 
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André is de variant zeer besmettelijk en zal de komende weken dominant worden in Europa. 
Bron: AD, 11 december 2021. 

Bij overhaaste vaccinatieplicht stranden buitenlandse 
vrachtwagenchauffeurs 

De Duitse branchevereniging voor transportbedrijven, het Deutsche Speditions- und 
Logistikverband, is bang dat duizenden buitenlandse vrachtwagenchauffeurs bij de grens 
zullen stranden als de vaccinatieplicht overhaast wordt ingevoerd.  

De truckers dreigen te worden tegengehouden omdat ze, bijvoorbeeld, zijn ingeënt met 
vaccins die in Europa niet zijn goedgekeurd. Om grote chauffeurstekorten te voorkomen, eist 
de vereniging daarom duidelijkheid over de vaccinatie-eisen . 

‘We zijn niet tegen verplichte vaccinatie’, legt de directeur van de organisatie. ‘Maar we zijn erg 
bang dat we nog meer personeel kwijtraken. Een van de vragen is of ongevaccineerde 
buitenlandse chauffeurs in Duitsland alsnog die mogelijkheid krijgen.  

Het Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung rekent voor dat er al 
een tekort is van 60.000 tot 80.000 truckchauffeurs. Veel Oost-Europeanen kiezen nu voor 
ander werk, dat beter betaalt en te combineren is met hun gezinsleven. Bron: AD, 11 december 
2021.  

Voorkom dat geïnfecteerde buitenlandse reizigers voor 
besmettingsclusters zorgen dus voer strengere maatregelen in  

Om te voorkomen dat geïnfecteerde buitenlandse reizigers voor besmettingsclusters zorgen, 
heeft de Chinese overheid grenssteden opgeroepen strengere maatregelen in te voeren. Zo 
wordt een testverplichting voor arriverende reizigers ingesteld. 

Sinds half oktober is het aantal lokaal overgedragen coronabesmettingen gestegen tot ruim 
2000. Vooral kleinere steden op de grens met Rusland en Mongolië worden hard geraakt, 
vooral omdat er minder zorgmiddelen zijn dan in grote steden. 

‘Er zijn recent meerdere uitbraken in China geweest, die allemaal werden veroorzaakt door 
geïmporteerde besmettingen’, luidt het in een overheidsverklaring die wijst op de 
regionale tekortkomingen in toezicht en handhaving van de regels. 

Wie nu van plan is om via de grenssteden China binnen te reizen, moet zich maximaal 48 
uur voor vertrek laten testen. Voor reizigers via Hongkong en Macau geldt dat ze bij aankomst 
een test moeten doen, alvorens door de te reizen naar China. 

De testmaatregel geldt vooralsnog tot 15 maart. De autoriteiten drongen er in november al op 
aan om niet onnodig via zogenoemde provinciale 'steden van aankomst' over land naar 
hoofdstad Peking te reizen. Bron: AD, 11 december 2021. 

Coronacijfers in Rusland gaan uiterst langzaam omlaag 

De coronacijfers in Rusland gaan elke dag, zij het uiterst langzaam, omlaag. Er worden 
vandaag 30.288 nieuwe besmettingen gemeld. Gisteren ging het om 30.873 infectie. De 
afgelopen 24 uur werden er 1171 sterfgevallen geregistreerd. Een dag eerder 1176. Bron: AD, 
11 december 2021. 
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Ambulancepersoneel na een aanrijding op de Neherkade. © ANP   

Ambulances rijden meeste 112-ritten ooit: ‘Record op record 
coronapatiënten en andere acute slachtoffers’ 
 
Ambulances in Den Haag en omgeving hebben nog nooit zoveel spoedritten gereden als dit 
jaar. De ziekenwagens rijden af en aan met coronapatiënten en andere slachtoffers. Door de 
extra drukte kwam de ambulance in 10 procent van de spoedoproepen niet in de daarvoor 
gestelde 15 minuten. Twee keer vaker dan de landelijke bovengrens.    
 
De ambulances van GGD Haaglanden, Witte Kruis en Ambulancezorg Zoetermeer hebben het 
dan ook nog nooit zo druk gehad als dit jaar. In september werd het recordaantal spoedritten 
gebroken: maar liefst 5.789 keer is gereden op 112 meldingen. Een absoluut hoogtepunt in 
het bijna tien jarige bestaan van de drie ambulancediensten die samen het regionale 
spoedvervoer verzorgen.  Bron: AD, 11 december 2021. 
 

GGD GHOR Nederland meldt dat het vanwege storing niet mogelijk is om 
test- of prikafspraak te maken. 

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat het vanwege een storing op dit 
moment niet mogelijk is om een test- of prikafspraak te maken via 
coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak. Een telefonische afspraak maken kan wel, maar 
het is erg druk.  

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoelang die gaat duren. 
Volgens een woordvoerster wordt met 'man en macht gewerkt' om de site in de lucht te 
krijgen. Een telefonische afspraak maken kan wel.  
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Wie nu een testafspraak wil maken kan bellen naar 0800-1202. Mensen die een uitslag willen 
bekijken van een test worden gevraagd het later nog eens te proberen. Als de storing lang 
duurt, worden mensen gebeld met de uitslag. 

Mensen die online een vaccinatieafspraak willen maken krijgen het verzoek het later op de 
dag nogmaals te proberen, aldus GGD GHOR.  Bron: AD, 11 december 2021. 

 

Vitesse won donderdag met 3-1 van Mura. © ANP  
 
Vitesse gaat door in Europa: wedstrijd Tottenham definitief geschrapt 
 
Vitesse is door in Europa. De UEFA heeft zojuist gemeld dat de wedstrijd van Tottenham 
Hotspur tegen Stade Rennais definitief is geschrapt. Daarmee gaat de Arnhemse club de koker 
in de voor knock-outfase van de Conference League. 
 
De UEFA heeft het bericht zojuist wereldkundig gemaakt. De UEFA Control, Ethics and 
Disciplinary Body moet nog definitief uitsluitsel bieden. De Europese voetbalbond wijst op het 
reglement. Daarin staat dat Rennais dan een reglementaire zege behaalt. 
 
Tottenham Hotspur schrapte woensdag het slotduel van Groep G met Stade Rennais. De reden 
was een corona-uitbraak, waardoor een rits spelers in quarantaine moest. Volgens de regels 
moest de Engelse club dan met Rennais binnen 24 uur een andere datum vinden voor de 
wedstrijd. Dat is niet gelukt. 
 
Vitesse wacht nog op de officiële bevestiging. 
 
Als nummer twee in de poule wordt Vitesse in de eerste knock-outfase gekoppeld aan een 
afvaller uit de Europa League. Omdat Nederlandse clubs elkaar in dit stadium nog niet 
kunnen treffen, kan Vitesse niet tegen PSV loten. 
 
Mogelijke tegenstanders Vitesse: Sparta Praag, Leicester City, Fenerbahçe, Olympique 
Marseille, FC Midtjylland, Celtic, Rapid Wien. Bron: AD, 11 december 2021. 



82 
 

Verschillende vaccinatiecentra sluiten deuren tijdens kerstvakantie: 
‘Medewerkers hebben rust nodig’ 
 
Verschillende vaccinatiecentra zullen tijdens de kerstvakantie hun deuren tijdelijk sluiten. 
Dat doen ze om de medewerkers in de centra wat vakantie te gunnen. Het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid steunt de beslissing niet, volgens het agentschap is het niet het juiste 
moment om de centra te sluiten. Ook viroloog Marc Van Ranst is tegen.  
 
In de periode rond de feestdagen zullen er weinig of geen boosterprikken worden gezet in 
Vlaamse vaccinatiecentra. Zo zullen de meeste van de 84 vaccinatiecentra op lage capaciteit 
werken of hun deuren zelfs volledig sluiten. In het vaccinatiecentrum van Brugge zal van 24 
december tot en met 3 januari maar één van de elf dagen worden geprikt. ‘Onze medewerkers 
die hier al sinds februari dag in dag uit aan de slag zijn, zeggen: wij zijn op, wij hebben wat 
rust nodig’, benadrukt verantwoordelijke Mathijs Dumarey.  

Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is het geen goed idee om de centra te 
lang te sluiten. Ook viroloog Marc Van Ranst is geen voorstander van de beslissing. Zo zijn de 
boosterprikken vooral nu erg nodig om mensen te beschermen tegen de oprukkende Omikron-
variant, aldus de viroloog.  

Welke centra precies de deuren sluiten, is nog niet helemaal duidelijk. Maar wie een 
uitnodiging krijgt, mag er wel zeker van zijn dat die afspraak kan doorgaan, verzekert Dirk 
Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie. Bron: HLN, 11 december 2021.  

Update RIVM  

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal weer iets 
verminderd. In de ziekenhuizen bevinden zich zaterdag in totaal 2743 mensen met Covid-19. 
Op de intensive cares liggen 634 coronapatiënten,  op de verpleegafdelingen 2109 patiënten 
met de longaandoening, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag lagen er in totaal 2783 mensen in de 
ziekenhuizen met Covid-19. 

Op de verpleegafdelingen liggen zaterdag 39 coronapatiënten minder dan vrijdag. Op 
de ic's ligt er een patiënt minder dan vrijdag. Het afgelopen etmaal zijn er 342 nieuwe 
patiënten met Covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen, dat zijn er iets meer dan vrijdag. 

Duitsland behandelt 21 Nederlanders op een ic. Vrijdag werden 21 patiënten naar een ander 
ziekenhuis gebracht, om zo de belasting van coronapatiënten te spreiden. Op de ic's liggen 
nu, inclusief de mensen in Duitsland, 655 coronapatiënten. Dat zijn er evenveel als een dag 
eerder. 

Voor de vijfde dag op rij zijn er minder dan 20.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen vrijdag- en 
zaterdagochtend 17.828 positieve coronatests. 

Dat aantal ligt onder het weekgemiddelde. In totaal werden er in zeven dagen 135.304 
coronagevallen geregistreerd, gemiddeld 19.329 per dag. Ten opzichte van vrijdag kregen iets 
meer mensen een positieve testuitslag, toen telde het RIVM er na correctie 17.526. 

De meeste positieve testen waren er met 671 in Amsterdam. Rotterdam volgt met 663, Den 
Haag daarna met 413. In Utrecht werden 398 positieve uitslagen geregistreerd, in Tilburg 289. 

Het afgelopen etmaal stierven 70 coronapatiënten. Daarmee komt het totaal aantal 
sterfgevallen in een week tijd op 433. Dat aantal loopt al een aantal weken op. Vorige week 
waren er in totaal 370 doden, daarvoor 317 en nog een week eerder 230. Dat het overlijden 
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van deze mensen nu is gemeld, wil overigens niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. 
Bron: AD, 11 december 2021.  

Man achter ‘jaikwilcorona’ aangehouden, website offline gehaald 

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) heeft vrijdag een verdachte aangehouden 
in verband met de website waar klanten naar verluidt een product konden kopen waarmee ze 
zichzelf konden besmetten met het coronavirus. 

Het gaat om de man achter jaikwilcorona.nl. Hij wordt verdacht van oplichting, laat de Fiod-
woordvoerster aan deze site weten. ‘Onderzoek moet uitwijzen of hij het virus daadwerkelijk 
heeft verkocht en zo ja, hoeveel.’ De hostingprovider heeft de site inmiddels offline 
gehaald. Het is nog altijd niet duidelijk of het om een legitiem product of om een grap gaat. 

Voor een bedrag van 33,50 euro kon je via de site een ‘coronakit’ kopen die een besmetting 
met corona garandeerde. In de kit zat volgens de aanbieder onder meer een buisje met daarin 
een vloeistof, verrijkt met het coronavirus, plus een gesealde testcassette om je besmetting te 
testen. ‘Volgens de website zou alles wat nodig was voor een bewuste besmetting eenvoudig 
en snel in de brievenbus kunnen worden geleverd. Nadat je jezelf zou hebben besmet, zou een 
test bij de GGD eerst positief zijn en later, als je weer genezen bent, negatief. De GGD kan 
dan een genezenverklaring afgeven’, meldt de Fiod. 

‘Met deze bewuste besmetting speelde de verdachte vermoedelijk in op het mogelijk 2G-beleid, 
dat inhoudt dat men óf gevaccineerd óf genezen verklaard moet zijn van corona voor het 
verkrijgen van een QR-code.’ 

Het Openbaar Ministerie lanceerde half november een onderzoek naar de website. ‘Of er 
daadwerkelijk sprake is van strafbare feiten, wordt momenteel onderzocht. Dit is altijd 
afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het concrete geval’, verklaarde een 
woordvoerster van het functioneel parket tegenover deze site.  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) begon ook een onderzoek naar de site en 
waarschuwde mensen zich niet expres te laten besmetten met het coronavirus. De Inspectie 
wees erop dat dit gevaarlijk is en zei ‘verontwaardigd’ te zijn over initiatieven om expres het 
virus op te lopen. ’Het mag duidelijk zijn dat dit natuurlijk niet de bedoeling is en mensen die 
hier gebruik van maken enorme risico’s nemen. Niet alleen voor zichzelf, want Covid-19 is 
natuurlijk een gevaarlijke ziekte, maar ook voor de volksgezondheid in z’n algemeenheid’, zei 
woordvoerster Margreeth Fernhout. Iedereen die zichzelf besmet, brengt volgens de 
IGJ  ‘opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar.’ 

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen van de IGJ noemde dergelijke initiatieven ‘een klap 
in het gezicht’ voor nabestaanden van coronaslachtoffers en voor ‘iedereen die zich al 
ruimschoots anderhalf jaar inzet om de pandemie te bestrijden.’ Medisch deskundigen 
reageerden eveneens verbaasd op het bestaan van de website. ‘In het land waar alles moet 
kunnen vind ik dit wel een dieptepunt’, twitterde viroloog Marion Koopmans. 

Technologie-expert Danny Mekic reageerde geschokt en deed een oproep aan de beheerder 
van het domein. ‘Neem jullie verantwoordelijkheid, wacht niet op aangiftes of brieven van de 
inspectie, en haal de website offline’, schreef hij. Dat laatste lijkt dus inmiddels het geval. 
Bron: AD, 11 december 2021.  

Jezelf besmetten met corona? De inspectie waarschuwt 
 
Op sociale media en via speciale websites kun je zogenoemde 'coronakits' kopen om jezelf te 
besmetten met het coronavirus. De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd maakt zich hier 
grote zorgen over en waarschuwt voor dit soort initiatieven. Een website die zulke spullen 
aanbiedt, is offline gehaald. 
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Oproepen voor speciale 'besmettingsdates' om corona op te lopen. Websites waar coronakits 
voor een paar tientjes worden aangeboden waarmee je jezelf zou kunnen infecteren met het 
virus. Er zijn allerlei initiatieven in omloop waarmee je volgens de aanbieders het virus kunt 
oplopen. Het doel: een besmetting levert een QR-code op. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, kreeg een melding van een dergelijk initiatief en waarschuwt. ‘Doe het niet’, 
klinkt het dringend. 

Met de invoering van mogelijk 2G-beleid zou een groeiend aantal niet-gevaccineerden zichzelf 
expres met corona laten besmetten. Als ze corona hebben gehad, kunnen ze een herstelbewijs 
krijgen en daarmee toch naar binnen als het 2G-beleid wordt ingevoerd. 

Bij 2G krijg je alleen nog een QR-code als je bent gevaccineerd of genezen van corona. En dus 
niet meer na een negatieve test. 

‘Dit soort sites of besmettingsfeestjes keuren wij ten strengste af’, laat een woordvoerder van 
de inspectie weten aan RTL Nieuws. ‘Deze initiateven zijn gevaarlijk voor jezelf en voor 
anderen. Wie zichzelf besmet, brengt opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar.’ 

De inspectie onderzoekt of het mogelijk is om vervolgstappen tegen dit soort sites of oproepen 
te nemen. ‘We zijn daar druk mee bezig.’ Bron: RTL Nieuws, 18 november 2021. 

Jezelf expres besmetten met corona? OM onderzoekt of dubieuze website 
strafbaar is 

Het Openbaar Ministerie onderzoekt een website die mensen de mogelijkheid biedt opzettelijk 
het coronavirus op te lopen, bevestigt een woordvoerder tegen deze site. ‘Of er daadwerkelijk 
sprake is van strafbare feiten, wordt momenteel onderzocht. Dit is altijd afhankelijk van de 
feiten en omstandigheden van het concrete geval.’ Het is nog altijd niet duidelijk of het om een 
legitiem product of om een grap gaat. 

Gisteren werd de website jaikwilcorona.nl veel besproken op sociale media, waar mensen voor 
33,50 euro een pakket konden kopen met volgens de site het coronavirus in een buisje. ‘Wil 
je zelf bepalen wanneer je besmet raakt met het coronavirus? Met de coronakit kan je die 
keuze zelf maken!’, luidde de boodschap op de site. De pagina ging direct na berichtgeving 
door deze site op zwart.  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt mensen zich niet expres te laten 
besmetten met het coronavirus. De Inspectie, die ook een onderzoek is begonnen naar de site, 
wijst erop dat dit gevaarlijk is en zegt ‘verontwaardigd’ te zijn over initiatieven om expres het 
virus op te lopen. De IGJ vindt dat iedereen die zichzelf besmet ‘opzettelijk de publieke 
gezondheid in gevaar brengt.’ 

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen van de IGJ noemt dergelijke initiatieven ‘een klap 
in het gezicht’ voor nabestaanden van coronaslachtoffers en voor ‘iedereen die zich al 
ruimschoots anderhalf jaar inzet om de pandemie te bestrijden.’ Medisch deskundigen 
reageerden eveneens verbaasd op het bestaan van de website. ‘In het land waar alles moet 
kunnen vind ik dit wel een dieptepunt’, twitterde viroloog Marion Koopmans.  

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

De IGJ kan niet zeggen waarom mensen zich zouden willen laten besmetten. Op de omstreden 
website werd onder meer het krijgen van een bewijs van genezing of het niet willen vaccineren 
genoemd. Met een bewijs van genezing kunnen mensen een coronatoegangsbewijs krijgen, 
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zodat zij bijvoorbeeld naar een restaurant mogen. Of mensen daadwerkelijk om deze redenen 
het virus willen oplopen, is niet bekend. 

De beheerders van de website waren onbereikbaar voor een reactie. Bron: AD, 19 november 
2021.  

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

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

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

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

Voor de inspectie gaat het om een gloednieuwe casus. ‘We beraden ons nog op vervolgstappen 
en hebben daar overleg over met onze partners in toezicht en handhaving’, aldus Fernhout. 
Deskundigen reageren verbaasd op het bestaan van de website. ‘In het land waar alles moet 
kunnen vind ik dit wel een dieptepunt’, twittert viroloog Marion Koopmans.  

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen van de IGJ noemt dergelijke initiatieven ‘een klap 
in het gezicht’ voor nabestaanden van coronaslachtoffers en voor ‘iedereen die zich al 
ruimschoots anderhalf jaar inzet om de pandemie te bestrijden.’ 

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

De beheerders van de website hebben vooralsnog niet gereageerd op vragen van deze site. 
Bron: AD, 16 november 2021. 

Na urenlange storing bij GGD is het weer mogelijk om online afspraak te 
maken 

Na een urenlange storing bij de GGD is het weer mogelijk om online een afspraak te maken 
voor een coronavaccinatie of -test. De problemen zijn opgelost, zo liet koepelorganisatie GGD 
GHOR zaterdagmiddag rond kwart voor vier weten. 

De GGD kampte sinds 11.00 uur met de storing. Daardoor konden mensen geen afspraak 
maken op coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. De oorzaak van de storing is niet 
bekend. 

Door de storing konden mensen die geboren zijn in 1953 en 1954 zaterdag geen online-
afspraak maken voor een boosterprik. Wie een afspraak wilde maken voor een test kon bellen 
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naar 0800-1202, maar die lijn was vaak overbezet. Mensen die een uitslag wilden bekijken 
van een test werd gevraagd het later nog eens te proberen. 

Op 17 november was er ook al een storing en konden mensen niet inloggen op de coronatest.nl 
en coronavaccinatie-afspraak.nl.  Bron: AD, 11 december 2021.  
 
VK meldt 633 nieuwe besmettingen met Omikron-variant 
 
Het Verenigd Koninkrijk heeft zaterdag 633 nieuwe besmettingen met de Omikron-
variant van het coronavirus geregistreerd. Daarmee stijgt het totale aantal gevallen 
naar 1898. Het is de grootste stijging binnen 24 uur tot nu toe voor het VK.  
 
De cijfers zijn vooral hoog in Engeland. Daar zijn in totaal 1757 Omikron-besmettingen 
bekend, in Schotland 121, Wales 15 en Noord-Ierland 5. De werkelijke aantallen liggen 
vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat niet alle mensen met coronaklachten zich laten testen 
en daarnaast wordt niet bij iedereen gekeken met welke variant ze zijn besmet.  
 
Over de hele wereld zijn zeker minstens drieduizend Omikron-besmettingen bekend. De 
Britten voeren de lijst aan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelde de 
virusvariant vorige maand als een zorgelijke variant. Omikron lijkt besmettelijker te zijn dan 
andere varianten maar tegelijkertijd ook milder. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe 
gevaarlijk Omikron daadwerkelijk is. Bron: AD, 11 december 2021. 
 
In Wenen was vandaag een demonstratie tegen coronamaatregelen waar 
44.000 mensen aan mee deden 
 
De Oostenrijkse hoofdstad Wenen is zaterdag opnieuw het toneel geworden van een 
enorme demonstratie tegen de coronamaatregelen in het land. De politie schat dat maar 
liefst 44.000 mensen op de betoging zijn afgekomen. 
 
De deelnemers zijn onder meer ontevreden over de algemene vaccinatieplicht die 
vanaf februari moet gaan gelden. Daarnaast geldt er al drie weken een lockdown voor de hele 
bevolking. Die eindigt zondag voor iedereen die is gevaccineerd of genezen. 
Voor ongevaccineerden, die al een week langer in lockdown zitten, verandert voorlopig niks. 
 
In de afgelopen weken werden in Wenen ook al grote protesten tegen de coronamaatregelen 
gehouden. Net als toen zijn ook nu arrestaties verricht. De politie meldt dat enkele mensen 
zijn aangehouden en laat ook weten dat journalisten met sneeuwballen en brokken ijs 
zijn bekogeld. 
 
De Oostenrijkse regering, geleid door de conservatieve ÖVP, neemt drastische maatregelen om 
nieuwe besmettingen in het land terug te dringen. Dat is nodig vanwege de vele positieve 
coronatests van afgelopen maand. Bron: AD, 11 december 2021.  
 
In Luxemburg hebben honderden mensen geprotesteerd tegen 
coronamaatregelen 
 
Enkele honderden mensen hebben zaterdag in Luxemburg geprotesteerd tegen de 
coronamaatregelen in het land. De demonstranten forceerden de ingang van een kerstmarkt, 
gooiden eieren naar het huis van premier Xavier Bettel en eisten zijn ontslag. 
 
De politie gebruikte een waterkanon tegen een groep demonstranten die door een 
wegversperring naar het stadscentrum probeerden te dringen en daarbij vuurwerk en 
rookbommen gooiden. Volgens de politie werd een tiental mensen aangehouden. Bron: AD, 
11 december 2021.  
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OMT adviseert om avondlockdown te verlengen 
 
Het versoepelen van de huidige coronamaatregelen 'ligt niet voor de hand.’ Dat vindt 
het Outbreak Management Team, bevestigen anonieme bronnen na berichtgeving van RTL 
Nieuws en NOS. Het OMT adviseert het kabinet dan ook de 'avondlockdown' te verlengen. 
 
Het aanscherpen van de regels is op dit moment ook niet nodig, zou volgens betrokkenen in 
het advies staan.  
 
Zondag komt een deel van het kabinet opnieuw op het Catshuis bijeen voor corona-overleg. 
Ook de burgemeesters spreken elkaar nog over de coronamaatregelen. Dinsdag zal het 
kabinet een besluit nemen en een persconferentie houden, zo is de verwachting. Bron: AD, 11 
december 2021. 
 
De 'avondlockdown' verlengen of niet. Als het aan het Outbreak Management Team ligt blijft 
de lockdown voorlopig in stand. Een definitief besluit moet in Den Haag nog genomen worden 
en een deel van het kabinet komt in de loop van de dag op het Catshuis bijeen om onder meer 
over deze maatregel te praten. 

Zaterdag lekte uit dat het OMT het versoepelen van de coronamaatregelen zoals ze nu gelden 
niet voor hand vindt liggen. Maar ook het aanscherpen van de regels is op dit moment niet 
nodig, zou volgens betrokkenen in het advies aan het kabinet staan. Het OMT is bezorgd over 
de oprukkende Omikron-variant. 

Mogelijk wordt op het Catshuis ook besproken of mensen tijdens Kerstmis meer dan vier 
mensen mogen ontvangen en of de kerstvakantie op basisscholen moet worden verlengd. De 
inzet van het kabinet is om de scholen open te houden, twitterde onderwijsminister Arie Slob 
donderdag nog. 

Ook de burgemeesters spreken elkaar nog over de coronamaatregelen. Dinsdag zal het 
kabinet een besluit nemen en een persconferentie houden, zo is de verwachting. Bron: AD, 12 
december 2021. 
 

 

Bredanaar Rens Van der Vorst bedacht een nieuw gezelschapsspel - Is het een complot- of 
een compotetheorie? - om verhitte coronadiscussies met kerst voor te zijn. © ThinkStock  
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Rens uit Breda bedenkt spel over complottheorieën: ‘Bedoeld om het pro-
actief gezellig te houden met kerst’ 
 
Over twee weken zitten we aan de kerstdis. Maar wat als tussen de garnalencocktail en de 
kalkoen door, de complottheorieën op tafel komen. Hoe hou je het dan nog een beetje gezellig? 
Bredanaar Rens van der Vorst bedacht er een alleraardigst gezelschapsspel voor. 
 
‘Is het een complot- of een compotetheorie’, heet het kwartetspel dat de docent technofilosofie 
aan Fontys Hogeschool in Eindhoven samen met zijn collega-docenten Chris Geene en Pieter 
Wels ontwikkelde. Een spel waarin de deelnemers aan de hand van vragen met een vette 
knipoog, moeten raden of iets een complot-, of complottheorie is. En of het waar is, een beetje 
waar of compleet van de pot gerukt. 
Fruittelers wereldwijd verzwijgen angstvallig dat appelmoes voor twee procent uit fijngemalen 
rupsjes bestaat, aldus één van de stellingen in het gezelschapsspel complot- of 
compotetheorie? 
 
Natuurlijk ontbreken de meest hardnekkige complottheorieën niet. ‘Bill Gates injecteert 
microchips via het corona vaccin zodat we onvruchtbaar worden.’ Of: ‘Covid is slechts een 
seizoensgriep die door de machthebbers als excuus wordt gebruikt om onze vrijheid af te 
pakken.’ Maar ook: ‘Fruittelers wereldwijd verzwijgen angstvallig dat appelmoes voor 2% uit 
fijngemalen rupsjes bestaat’ en  ‘Stevie Wonder ving ooit een microfoon soepel op. Het bewijs 
dat hij doet alsof hij blind is, uit commerciële belangen?’ 
 
Complete quatsch, of misschien toch een beetje waar? ‘Het spel is bedoeld om het pro-actief 
gezellig te houden met de kerst’, lacht Van der Vorst die in zijn directe familie geen ervaring 
zegt te hebben heeft met hoogoplopende ruzies omdat familieleden in het coronadebat 
lijnrecht tegenover elkaar staan. ‘Maar ik hoor het van vrienden en kennissen wel regelmatig. 
En da's best vervelend. Daarom dit spel, om de discussie maar voor te zijn.’ Lachend: ‘Voer 
voor een leuk gesprek, zullen we maar zeggen.’ 
 
Het drietal bedacht het spel pas vorige week. Direct werd contact gezocht met een fabrikant 
van kaartspelletjes om het ook als echt kaartspel op de markt te brengen. En liefst nog voor 
de kerst. Maar dat was net te kort dag. Van der Vorst: ‘Kaartspelmakers zijn traag. Begin 
volgend jaar komt het op de markt, eerder lukt helaas niet.’ 
 
En dus geen gezellig kaartspelletje met kerst? Toch wel. Wie het spel dan wil spelen kan het 
downloaden op https://welgeen.nl/complot/, gratis en voor niks. Van der Vorst: ‘Daar kan je 
het printen, je knipt de kaartjes uit en je kan aan de gang.’ Het spel dat volgend jaar met echte 
kaarten op de markt komt, gaat een tientje kosten. Bron: AD, 11 december 2021. 

Ziekenhuizen schakelen hulp in van ex-zorgmedewerkers en studenten 
 
Ziekenhuizen schakelen ook deze coronagolf de hulp in van ex-zorgmedewerkers en 
studenten om de druk op de zorg te verlichten. Ook buiten de ziekenhuizen wordt 
meegeholpen. Bij het Maastricht UMC+ helpen momenteel ruim tweehonderd studenten 
geneeskunde, gezondheidswetenschappen en biomedische wetenschappen op verschillende 
plekken in het ziekenhuis. 
 
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg geeft aan dat daar oud-zorgmedewerkers 
meehelpen bij de zorg voor coronapatiënten. Om hoeveel mensen het gaat kan een 
woordvoerder niet zeggen. Het gaat om mensen die hun BIG-registratie - een notering in het 
register voor erkende zorgmedewerkers - nog hebben en in het ziekenhuis meehelpen. Dat 
kan bijvoorbeeld betekenen dat ze helpen met het wassen van patiënten. 
 
Ook zorginstellingen helpen mee om de druk op de ziekenhuiszorg te verdelen. Zo hebben 
meerdere instellingen een speciale corona-afdeling ingericht. Daar kunnen Covidpatiënten 
terecht die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar ook nog niet naar huis kunnen, 
bijvoorbeeld omdat ze nog extra zuurstof moeten krijgen. Bron: AD, 11 december 2021. 
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Coronademonstratie bij de kerstmarkt in Vlaardingen. © AD  
 
Politiemacht op de been bij ‘QR-kerstmarkt’ in Vlaardingen: ‘Verdrietig 
dat dit nodig is’  
 
Zeven arrestanten, tientallen ME’ers en een hermetisch afgesloten stadshart: de kerstmarkt 
in Vlaardingen was zaterdagmiddag surrealistisch. 
 
Een moeder met kinderen wandelt richting de kerstkraampjes als ze op een achttal agenten 
stuit. Mogen ze wel doorlopen? De vrouw vraagt het ietwat verschrikt. Glimlachend maken de 
dienders, onder wie ME’ers met een wapenstok aan de riem, ruimte. Eén van hen: ‘Natuurlijk, 
mevrouw.’ 
 
Het is een surrealistisch gezicht: een politiemacht van tientallen agenten en ME’ers die een 
pleintje met kerstkramen omsingelen. Elke toegangsweg tot de Markt, de plek waar het 
evenement plaatsvindt, wordt zaterdag geblokkeerd door politieteams en particuliere 
beveiligers. Bezoekers mogen alleen via de hoofdingang naar binnen. Ze krijgen toegang zodra 
ze hun vaccinatiebewijs hebben laten zien. Bron: De Stentor, 11 december 2021. 
 
Zeven aanhoudingen bij coronaprotest op kerstmarkt Vlaardingen 
 
Bij een coronaprotest in Vlaardingen zijn zeven betogers aangehouden omdat ze agenten 
zouden hebben beledigd. 
 
De demonstranten waren samengekomen bij de ingang van de kerstmarkt in Vlaardingen, die 
alleen toegankelijk is voor bezoekers met een coronatoegangsbewijs. Dat zijn mensen die zijn 
gevaccineerd, genezen of getest. De betogers zijn het niet eens met de coronapas. Bron: NOS, 
11 december 2021. 
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Europa steunt Diergaarde Blijdorp met geld tijdens coronacrisis 
 
Diergaarde Blijdorp kan steun uit Europa tegemoet zien voor de gemiste inkomsten tijdens de 
coronapandemie. De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor een regeling van 52,7 
miljoen euro om Nederlandse dierentuinen te ondersteunen.  
 
De regeling heeft grofweg betrekking op een week in november vorig jaar en de periode van 15 
december 2020 tot 18 mei 2021 toen de dierentuinen gesloten waren vanwege de 
coronamaatregelen. Met het geld worden de vaste kosten vergoed voor de verzorging van de 
dieren.  
De miljoenen uit Europa worden verdeeld over de Nederlandse dierentuinen. Het is nog 
onduidelijk hoeveel Diergaarde Blijdorp precies krijgt.  
 
Directeur Erik Zevenbergen van Diergaarde Blijdorp is blij dat de Europese Commissie de 
regeling heeft goed gekeurd. ‘De regeling wordt pas begin volgend jaar opengesteld. Dan 
kunnen we een aanvraag doen. Dat geldt overigens voor meer dan zestig organisaties met een 
dierentuinvergunning. Pas bij de toekenning, waarschijnlijk enkele weken later, weten we over 
welk bedrag het specifiek voor Blijdorp gaat.’ 
 
Diergaarde Blijdorp draaide vorig jaar vanwege de coronamaatregelen nog maar met veertig 
procent van de normale capaciteit. Er werd een reorganisatie aangekondigd waarbij een kwart 
van het personeel ontslagen zou worden maar door kostenbesparingen en steunmaatregelen 
bleef dit aantal beperkt. Bron: AD, 11 december 2021. 
 
Tijdens kerstdagen vaccinatiecentra in België gesloten 

Om medewerkers wat rust te gunnen, sluiten diverse vaccinatiecentra in België tijdens 
de kerstdagen de deuren. De meeste van de 84 vaccinatiecentra bij onze zuiderburen zullen 
op lage capaciteit werken of helemaal dicht zijn. ‘Onze medewerkers die hier al sinds februari 
dag in dag uit aan de slag zijn, zeggen: wij zijn op, wij hebben wat rust nodig’, zegt het hoofd 
van het vaccinatiecentrum in Brugge. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid steunt de 
beslissing niet om de centra te sluiten niet. ‘Dit is niet het juiste moment om te sluiten.’ Bron: 
AD, 11 december 2021. 

Slagveld in ‘s lands mooiste kerstdorp: ‘Poten van rendieren eraf getrapt, 
gewei in tien stukjes’ 

Het vrolijkste kerstdorp van Nederland is in rouw gedompeld. Vandalen hebben vannacht in 
Leeuwarden vernielingen aangericht in een levensgrote kerststal, het pronkstuk van dit jaar. 
De twee rendieren en andere decoraties zijn gesloopt. Buurtbewoners zijn verbijsterd. 

‘Ik sta nu met een rendierkop in mijn hand’, zegt Angela Vlig-Mebius, een van de 
initiatiefnemers van het kerstdorp, cynisch. ‘Een wildvreemde vrouw heeft het gewei aan 
elkaar gelijmd en net teruggebracht. Mijn man probeert nu de poten te maken.’ 

Het jaarlijkse kerstdorp in de wijk Wielenpôlle, waar 240 woningen en woonwagens vrolijk 
versierd zijn, is inmiddels een begrip in heel Nederland. Van ver buiten Leeuwarden komen 
mensen naar Wielenpôlle voor de feestelijke kerstroute door de wijk.  

Deze avond is het weer beredruk. Volgens Vlig-Mebius rijden al honderden wagens door de 
wijk en staan er nog honderden te wachten. Buiten de wijk staan professionele 
verkeersregelaars, in Wielenpôlle zelf leiden de bewoners alles in goede banen. Dit jaar is er 
voor bezoekers ook een looproute door de wijk. 

De levensgrote kerststal is dit jaar de belangrijkste attractie. Voor het eerst zijn er twee 
levensgrote rendierpoppen en een arrenslee. Die staan er nog geen week. Toen Vlig-Mebius 
vanochtend de deur van haar woning, tegenover de stal, uitstapte, zag ze de rendieren op de 
grond liggen. ’De poten waren er letterlijk af getrapt en de geweien waren in wel tien stukjes 
gebroken. De grond zakte onder mijn voeten vandaan.’ 
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Vandalen hebben de rendierpoppen van de kerststal in de wijk Wielenpôlle in Leeuwarden 
gesloopt. © Facebook Peter Vlig 
 

 
Wielenpôlle trekt elk jaar alles uit de kast om de wijk om te toveren tot kerstdorp. © AS Media 
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Alleen de beelden van Jozef, Maria en kindje Jezus in de kribbe zijn gespaard gebleven, want 
die neemt Mebius elke avond uit voorzorg mee naar binnen. Vlig-Mebius: ’We hebben een fiks 
bedrag betaald voor de rendieren en arrenslee, onze nieuwste pronkstukken dit jaar. Ik denk 
dat we bijna 2000 euro schade hebben. Waar we zeven dagen in de week hard aan hebben 
gewerkt om op te bouwen, is in één nacht met de grond gelijk gemaakt.’  
 
Maanden is Wielenpôlle al bezig met het kerstdorp. Bewoners en vrijwilligers zijn in september 
begonnen met de voorbereiding, sinds begin december is het officieus open. Vorig jaar werd 
het kerstdorp van Wielenpôlle door kijkers van het SBS-programma Hart van Nederland nog 
verkozen tot de ‘mooist verlichte kerststraat van Nederland.’ 

Toen werd overigens al verlichting vernield in het kerstdorp.  Ook dit jaar zijn de netten met 
lichtjes in de straat al een keer kapotgemaakt. Dankzij een crowdfundingsactie is dat hersteld. 

Vlig-Mebius heeft nu aangifte van vernieling gedaan. Aan haar woning hangt een camera die 
gericht staat op de kerststal. Ook andere wijkbewoners hebben beveiligingscamera's hangen. 
‘Maar de daders hebben we nergens op beeld.’ De politie gaat ‘s avonds na 23.00 uur 
surveilleren in de wijk.  

De rendieren worden zo snel mogelijk gerepareerd en teruggeplaatst. Uit het hele land komen 
steunbetuigingen binnen en wordt hulp aangeboden. Maar de wijkbewoners willen geen geld 
aannemen. ‘We willen alles zoveel mogelijk zelf betalen. De traditionele collecte blijft bedoeld 
voor de Voedselbank’, zegt Vlig-Mebius. 

‘Ik twijfel of ik dit volgend jaar nog wel wil organiseren. Maar dit jaar maken we gewoon af, 
want anders zouden we heel veel mensen teleurstellen. En voor hen doen we het.’ Bron: AD, 
11 december 2021.  

In Overijssel is corona op zijn retour, Apeldoorn in landelijke top-6  

In de afgelopen zeven dagen is vooral het aantal coronabesmettingen in de Overijsselse regio 
IJsselland flink teruggelopen: met liefst 17 procent. In Flevoland en Noord- en Oost Gelderland 
gaat de daling een stuk minder hard. Op de coronakaart kleuren veel Gelderse gemeenten nog 
rood en dat levert Apeldoorn een plek op in de landelijke top-6 van gemeenten met meeste 
besmettingen. 

Het aantal nieuwe coronagevallen in de hele regio gaat verder omlaag. Tussen 
donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er in de drie veiligheidsregio’s van Oost-Nederland 
1807 positieve tests geregistreerd. Dat aantal ligt een stuk lager dan de afgelopen weken, toen 
er elke dag gemiddeld meer dan 2000 besmettingen bij kwamen. 

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat vooral in Overijssel de afgelopen zeven dagen een stuk 
minder positieve testen zijn geweest. Het coronavirus is afgelopen zeven dagen in de regio 
IJsselland bij 3565 inwoners aangetroffen. Dat is liefst 17 procent minder dan een week 
eerder, toen er 4279 positieve testuitslagen waren. Vooral in de gemeenten Zwartewaterland 
en Staphorst zijn bijna geen besmettingen meer. 

In andere regio’s in het oosten van het land is die daling is een stuk minder groot. In Flevoland 
kwamen er de afgelopen zeven dagen 3445 besmettingen bij. Dit zijn er maar iets minder dan 
een week eerder, toen er 3486 positieve testuitslagen waren. De coronazorgen zijn in Flevoland 
het grootst in Noordoostpolder en Dronten, die op de coronakaart met aantal besmettingen 
van afgelopen 24 uur weer donkerrood kleuren.  

In de regio Noord- en Oost Gelderland is het aantal coronabesmettingen in een week tijd met 
vijf procent afgenomen. In de afgelopen zeven dagen zijn er door de GGD 6229 positieve 
testuitslagen geregistreerd. Een week eerder ging het om 6561 besmettingen.  

Relatief veel gemeenten in Gelderland kleuren nog donkerrood. In Apeldoorn kwamen er in 
zeven dagen tijd 1331 positieve testuitslagen bij. Afgelopen dag ging het om 247 positieve 
testuitslagen en daarmee staat deze gemeente op de zesde plaats op de ranglijst van 
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gemeenten met de meeste positieve coronatesten in het hele land. Amsterdam telde 652 
positieve tests, Rotterdam 630 en Den Haag 551. Daarna volgen Utrecht (459), Amersfoort 
(249) en Apeldoorn. 

Het aantal nieuwe coronagevallen in het hele land gaat ook verder omlaag. Tussen 
donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 17.562 positieve tests geregistreerd. Dat is het 
laagste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
bericht dat het coronavirus 140.208 keer bij mensen is aangetroffen. Dat is 7 procent minder 
dan in de week ervoor. Het is de grootste afname op weekbasis sinds 30 september, voor het 
begin van de huidige golf. Gemiddeld komt het neer op 20.030 positieve tests per dag. Dat is 
het laagste niveau sinds 20 november, drie weken geleden.  

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus blijft wel oplopen. In de afgelopen dag kreeg het 
RIVM 85 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn gestorven. 
Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari. Sinds het begin van de epidemie, in februari vorig 
jaar, zijn minstens 20.004 mensen door toedoen van het virus overleden. 

In totaal liggen er nu 2783 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, een daling van 47 ten 
opzichte van gisteren. Daarvan liggen er 2148 op de verpleegafdelingen, 56 patiënten minder 
dan donderdag. Op de ic’s liggen vrijdag 635 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die 
door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er negen meer dan een etmaal geleden. 

Afgelopen 24 uur werden 273 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen. Er werden 
52 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen. Bron: De Stentor, 11 december 2021.  

Hoekstra: ‘Anti-coronapolitici spelen met levens’  

Politieke partijen die mensen oproepen zich niet te laten vaccineren tegen corona, spelen ‘voor 
hun eigen politieke winst met de levens van anderen.’ Dat zei CDA-leider Wopke Hoekstra 
zaterdagmiddag op een partijcongres. 

Zonder namen te noemen, had Hoekstra het onder andere over Forum voor Democratie, 
waarvan leider Thierry Baudet zijn achterban oproept om zich niet te laten inenten. ‘Ik heb 
grote moeite met de politici die het vergroten van de chaos als politiek verdienmodel 
gebruiken’, zei Hoekstra. ‘Politici die ronkende verhalen vertellen dat covid een griepje is, dat 
vaccineren overbodig of zelfs gevaarlijk is. Het zijn politieke relschoppers, met een pijnlijk 
gebrek aan respect voor het leven van de ander.’  

Volgens Hoekstra overschreeuwt ‘een klein deel van Nederland de grote meerderheid. ‘Als je 
naar het nieuws van de afgelopen weken kijkt, dan lijkt het soms wel alsof we in een 
oorlogsgebied leven. Hooligans die, vermomd als demonstranten, er alleen maar op uit zijn 
om de politie in het nauw te brengen en rel te schoppen.’ Volgens hem bestaat Nederland ‘voor 
het overgrote deel’ uit mensen die balen van de coronamaatregelen maar zich er wel netjes 
aan houden.  

Eerder verzette ook CDA-minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) zich al fel tegen FVD-
leider Baudet. Tijdens debatten keert hij hem demonstratief de rug toe. Toch is niet iedereen 
binnen het CDA het eens met het coronabeleid van De Jonge. Een deel van de leden riep 
tijdens het congres de partijtop op om niet in te stemmen met 2G (waarbij mensen in de 
horeca en bij concerten geweigerd kunnen worden als ze niet zijn ingeënt). Die resolutie kreeg 
uiteindelijk niet genoeg steun.  

Oud-staatssecretaris Mona Keijzer is fel tegenstander van 2G én het huidige 3G (waarbij ook 
toegang wordt verleend aan ongevaccineerden na een negatieve test) op de werkvloer. Zij 
mengde zich in de discussie tussen leden en de partijtop. ‘Ik heb nog nooit zo vaak het woord 
gevoerd tijdens een congres, maar dit gaat mij enorm aan het hart’, zei ze tijdens het gesprek. 
Keijzer werd wegens haar kritiek op de coronapas ontslagen als staatssecretaris. Met de 
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toegangsbewijzen ‘hameren we alles kapot, behalve het virus’, vindt de voormalig 
bewindsvrouw. Bron: AD, 11 december 2021. 

Inkomende reizigers hebben vaccinatiecertificaat  nodig om Brazilië 
binnen te komen 
 
In Brazilië heeft een rechter van het hooggerechtshof bepaald dat inkomende 
reizigers verplicht een vaccinatiecertificaat moeten laten zien bij aankomst in het land. De 
maatregel moet de verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus indammen. 
 
De uitspraak volgt nadat de centrumlinkse partij Rede Sustentabilidade een zaak had 
aangespannen. De partij wilde zo druk uitoefenen op de regering van de ultrarechtse 
president Jair Bolsonaro, die nauwelijks luistert naar openbare gezondheidsdienst Anvisa. 
Die gezondheidsdienst had eerder geadviseerd om reizigers die Brazilië binnenkomen om hun 
vaccinatiebewijs te vragen. De regering van Bolsonaro voelt meer voor een verplichte 
quarantaine van vijf dagen voor ongevaccineerde reizigers. 
 
In Brazilië zijn tot dusver acht besmettingen met de Omikron-variant vastgesteld. Rond de 
feestdagen wordt een flinke instroom van toeristen verwacht. 
 
De enige reizigers die zijn uitgesloten van de maatregel zijn mensen die om medische redenen 
niet kunnen worden gevaccineerd en mensen die uit landen komen waar onvoldoende 
vaccins beschikbaar zijn. 
 
Het oordeel moet nog bekrachtigd worden door negen andere rechters van het Braziliaanse 
hooggerechtshof. Bron: AD, 12 december 2021. 

Oostenrijk heft lockdown op voor gevaccineerden en mensen die genezen 
zijn van corona 

De drieweekse lockdown in Oostenrijk is sinds middernacht in bijna het hele land verleden 
tijd. De opheffing van de coronamaatregelen geldt alleen voor gevaccineerden en mensen die 
zijn genezen van Covid-19. Mensen die niet gevaccineerd zijn, mogen hun woning slechts 
verlaten om naar het werk te gaan, essentiële inkopen te doen of zorgverlening te ontvangen. 

Vanaf vandaag kunnen theaters, musea en de vrijetijdssector in het Alpenland hun deuren 
opnieuw openen. Maandag volgen de winkels. 

De regeling voor hotels en restaurants varieert van deelstaat tot deelstaat. In Tirol, Vorarlberg 
en Burgenland mogen ze vanaf zondag gasten ontvangen. In Salzburg, Neder-Oostenrijk, 
Karinthië en Wenen zal dat binnen enkele dagen of een week weer kunnen. Opper-Oostenrijk 
blijft nog tot 17 december in lockdown. 

In het hele land geldt wel een FFP2-mondmaskerverplichting in binnenruimtes. Cafés en 
restaurants moeten bovendien om 23.00 uur de deuren sluiten. De 'nachtgastronomie' en de 
après-skibars blijven dicht. 

Geconfronteerd met een vierde besmettingsgolf en de hoge druk op de ziekenhuizen trok de 
Oostenrijkse regering op 22 november aan de noodrem. Als eerste land in Europa sinds de 
uitrol van de eerste vaccinatiecampagne voerde het Alpenland opnieuw een scherp 
lockdownregime in. 

Oostenrijk wil bovendien een algemene vaccinatieplicht invoeren. Zaterdag gingen in Wenen 
opnieuw tienduizenden betogers de straat op om te protesteren tegen de maatregelen. Bron: 
AD, 12 december 2021. 
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Onderzoek naar mogelijkheid Elfstedentocht in coronatijd 
 
Als het koud genoeg wordt kan het er deze winter van komen: het bestuur van de 
Elfstedenvereniging onderzoekt de mogelijkheid om een Elfstedentocht in coronatijd te 
verrijden. 
 
Het bestuur wil een oplossing zoeken ‘binnen de beperkingen’ die als gevolg van de pandemie 
gelden, zei voorzitter Wiebe Wieling vanochtend op de jaarvergadering van de Koninklijke 
Vereniging de Friesche Elf Steden. 
 
Dat is opmerkelijk, constateert Omrop Fryslân. Vorig jaar zei Wieling al in november dat er in 
coronatijd geen Elfstedentocht zou komen. Het verschil is dat er toen nog bijna niemand 
gevaccineerd was, nu geldt dat voor meer dan 80 procent van de Nederlandse bevolking. Bron: 
NOS, 11 december 2021. 
 

 
 
Foto uit het boek De Elfstedentocht van 1997 © John de Pater 
 
Bestuur: Elfstedentocht komt er, corona of niet (mits het stevig gaat 
vriezen natuurlijk) 
 
Het is nog mijlenver weg, maar áls de weergoden ons gunstig gezind zijn, komt er hoe dan ook 
een Elfstedentocht. Ook in een coronatijd met beperkingen. Dat zei Wiebe Wieling, voorzitter 
van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden, vandaag op een digitale 
ledenvergadering. 
 
Volgens Omrop Fryslân namen dit jaar 361 leden van de vereniging deel aan de vergadering, 
die voor de tweede opeenvolgende keer vanwege corona online werd gehouden. Centraal stond 
de vraag ‘wat áls’ er genoeg ijs ligt in Friesland en Nederland nog steeds te maken heeft met 
beperkende coronamaatregelen. 
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Vorig jaar november, toen Nederland in een gedeeltelijke lockdown zat, maakte voorzitter 
Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden, al heel snel een eind aan 
alle hoop. Hoe hard het ook zou gaan vriezen, een Elfstedentocht was uitgesloten ‘Als er in 
januari en februari nog steeds corona is, zijn we niet in staat om een 1,5 meteruitvoering van 
de Elfstedentocht te organiseren’, zei Wieling toen over het besluit. ‘Dat willen we ook niet.’ 
 
Zelfs toen het in februari dit jaar flink vroor, schaatsen op natuurijs op veel plekken mogelijk 
was en de Elfstedenkoorts naar grote hoogte steeg, hield het bestuur van de vereniging de 
poot stijf. ‘We begrijpen de bewegingen die in Nederland nu rond de Elfstedentocht 
plaatsvinden. Maar daar kunnen wij niet zoveel mee.’ 
 
Maar nu is de boodschap van Wieling op de ledenvergadering anders. Als het aan het bestuur 
ligt, komt er hoe dan ook een Elfstedentocht. Die zal worden gereden binnen de mogelijkheden 
van de dan geldende coronabeperkingen en -maatregelen, aldus Wieling volgens de Friese 
omroep. De hoge vaccinatiegraad in Nederland maakt dat de situatie nu anders is dan vorig 
jaar. 
 
‘Áls’ dus, want - een klein detail - de natuur moet dan wel meewerken. Voor een Elfstedentocht 
moet het wekenlang stevig vriezen. Overdag mag het niet warmer zijn dan 0 graden en ’s 
nachts is strenge vorst nodig met minima vanaf -10 graden. Dat lukt het best met een oosten- 
of noordoostenwind en ijskoude en droge lucht vanuit Rusland of Scandinavië.  
 
Eén ding is zeker, de wedstijd wordt niet losgekoppeld van de toertocht. De organisatie vindt 
bovendien dat de tocht voor iedereen toegankelijk moet zijn, gevaccineerd of niet. Maar als het 
kabinet de Elfstedentocht alleen toestaat met een QR-code, zal de organisatie aan die eis 
voldoen. 
 
Op 4 januari is het alweer 25 jaar geleden dat de vijftiende en tot nu toe laatste Elfstedentocht 
verreden werd. Henk Angenent en Klasina Seinstra kwamen toen als winnaars over de streep. 
Ter herinnering aan die laatste tocht brengt het AD binnenkort het boek ‘De Elfstedentocht 
van ‘97' uit en komt er een theatershow. Bron: AD, 12 december 2021. 
 
Nikita Mazepin heeft corona en moet laatste GP van het seizoen missen 
 
Zoek tijdens de GP van Abu Dhabi niet naar Nikita Mazepin. De coureur van Haas heeft het 
coronavirus opgelopen en moet de laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen aan zich 
voorbij laten gaan. 
 
Mazepin stond laatste in het WK-klassement. Er starten nu 19 in plaats van 20 rijders. 
 
Max Verstappen gaat zondag op voor de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander staat 
gelijk in punten met Lewis Hamilton en alleen de GP van Adbu Dhabi wacht nog. Via 
Instagram liet Verstappen nog iets van zich weten op de racedag. Bron: Sport Nieuws, 12 
december 2021. 
 
Lockdown zorgt voor drukte bij organisaties die kwetsbare groepen 
helpen 
 
Huiselijk geweld lijkt sinds het verzwaren van de coronamaatregelen, vorige maand, weer toe 
te nemen. Bij organisaties die kwetsbare groepen helpen, wordt het weer drukker. 
 
‘We zitten echt vol’, zegt Rowan Traas, die vrouwen en kinderen die vluchten voor huiselijk 
geweld onderdak biedt in een Blijf-van-m'n-Lijfhuis in Friesland. ‘Er is minder plek, de 
wachtlijsten zijn langer. En tegelijk zijn er noodsituaties waar we acuut een moeder en haar 
kinderen opvang moeten bieden. Daardoor komen we voor lastige afwegingen te staan.’ 
 
Ook bij de Kindertelefoon, waar kinderen in vertrouwen met vrijwilligers kunnen bellen, is het 
druk. ‘We hebben dagelijks 1200 gesprekken’, zegt directeur Roline de Wilde. ‘Dat is 20 
procent meer dan voor de coronacrisis begon.’ Bron: NOS, 11 december 2021. 
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Reukverlies door corona is riskant: hele keuken blauw van de rook 
 
Leven zonder het aroma van gebrande koffiebonen in de ochtend of de zoete lucht van 
gebakken appeltaart. Zonder het vertrouwde luchtje van je partner of de brandlucht van een 
pan die iets te lang op het gasfornuis staat. Door corona kampen meer mensen dan ooit 
tevoren met reukverlies. Wat betekent het om niet (goed) te kunnen ruiken? Ons reukorgaan 
is binnen de zintuigen een ondergeschoven kindje. Bron: De Telegraaf, 12 december 2021. 
 
Coronatoegangsbewijs voor kort verblijf in de maak 
 
Goed nieuws voor toeristen, zakelijke reizigers en diplomaten van buiten de Europese Unie 
die naar Nederland willen: er komt een coronatoegangsbewijs (Ctb) voor een kort verblijf. 
Mensen van buiten de EU hebben nu vaak problemen om een horecagelegenheid, een 
evenement, een congres of beurs binnen te komen. 
 
Ze zijn weliswaar in hun eigen land gevaccineerd of hebben corona gehad, maar daar hebben 
ze geen QR-code voor die in Nederland te scannen is. Veel landen in de wereld zijn nog niet 
zover. Dus voor een bezoek aan een restaurant, café of bioscoop moeten die toeristen, 
congresgangers en andere reizigers eerst naar een testlocatie voor een negatieve testuitslag, 
en die is maar 24 uur geldig. 
 
De wet wordt nu gewijzigd, heeft de ministerraad besloten. Binnenkort krijgt de Tweede Kamer 
een brief met meer informatie, waarschijnlijk ook over de ingangsdatum. Hoe het 
toegangsbewijs voor korte verblijf er precies uit gaat zien is daarom nog niet bekend. Bron: 
NOS, 10 december 2021. 
 
Boze Grieken slaan schooldirecteur in de boeien vanwege coronaregels 
 
Elf Griekse activisten hebben de directeur van een middelbare school in het Noord-Griekse 
Preira in de boeien geslagen. Ze deden dat volgens Griekse media omdat de man op zijn school 
de coronamaatregelen verplicht heeft gesteld. Volgens de twee vrouwen en negen mannen zijn 
de coronamaatregelen in strijd met de grondwet. 
 
De groep die zich 'Bewakers van de Grondwet' noemt, bracht de schooldirecteur naar het 
politiebureau om hem te laten arresteren. In plaats daarvan liet de politie de directeur gaan 
en werden de activisten ingerekend. De politie verdenkt hen van meerdere strafbare feiten 
zoals ontvoering, geweldpleging, het overtreden van de coronamaatregelen en bedreiging. De 
schooldirecteur is behandeld voor wonden aan zijn polsen. 
 
In interviews met de publieke omroep ERT verklaren leerkrachten en leerlingen van de school 
dat er al langer incidenten zijn met de activisten. Zo zouden ze onder meer docenten bedreigen. 
Zeker drie leden van de groep zijn volgens het Griekse ministerie van Burgerbescherming 
ouders van kinderen op de betrokken school. 
 
Volgens de leerkrachten gaat het om ouders van leerlingen die zichzelf en hun kinderen 
weigeren te vaccineren en die de coronaregels negeren. De 'Bewakers van de Grondwet' 
verspreiden via sociale media onjuiste informatie over het coronavirus. Bron: NOS, 10 
december 2021. 
 
Arnhemse kroegbaas ziet toch af van afterparty-openstelling 
 
De zogeheten afterpartykroeg in Arnhem gaat toch niet open. Kroegbaas Hannes Wittler van 
The Cavern was van plan zaterdagochtend vroeg zijn café te openen voor mensen die na een 
huisparty nog even willen doorfeesten. Vanwege de commotie die hierover ontstond heeft hij 
besloten om toch dicht te blijven, meldt Omroep Gelderland. 
 



98 
 

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch noemde de plannen eerder vandaag asocoaal 
en onwenselijk. Hij deed een oproep aan de kroegbaas om af te zien van zijn plan, dat wettelijk 
gezien wel toegestaan is. 
 
Wittler heeft volgens Omroep Gelderland aan de gemeente verteld dat hij een beperkt aantal 
vrienden had uitgenodigd, en dat hij deze aandacht nooit heeft gezocht. The Cavern blijf 
voorlopig gesloten zegt de eigenaar. In ieder geval tot cafés na 17.00 uur weer open mogen 
zijn. 
 
Een ander café in Arnhem kondigt op Facebook aan zaterdagochtend om 05.00 uur wél open 
te gaan voor een feest. 
 
Wij gaan het even anders doen.. 
ZATERDAG 18 DECEMBER 

Gaan we Früh Rocken! 
En met früh bedoelen we dan ook écht FRÜH! 
Om 5 uur in de ochtend gaat Dollars open mét live muziek en we gaan er een heerlijk feest 
van maken in deze bizarre tijden. 

Omdat we nog niet weten of we de Kerstdagen met jullie mogen vieren doen we dat ook gewoon 
alvast de 18e 🤩 Dus trek die foute kersttrui aan, hang de kerstbal aan je oorbel. Het is 
feest!  🎄 
Voor iedereen die reserveert via tel, fb of insta staat een warm broodje Unox klaar (prima 
ontbijtje met een biertje 😏) 
See you the 18th 🤟  
 
Afterpartykroeg asociaal en onwenselijk 
 
De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch noemt plannen van kroegbaas Hannes Wittler 
‘asociaal en onwenselijk’, schrijft Omroep Gelderland. Wittler heeft aangekondigd zijn kroeg 
The Cavern zaterdag om 05.00 te openen voor mensen die na een huisfeest nog even in de 
kroeg willen doorfeesten. 
 
‘Ik open van 5.00 uur tot 9.00 uur in de hoop dat mensen die nog niet kunnen slapen na hun 
huisfeestje naar ons komen voor de afterparty,’ zei de kroegbaas daarover. 
 
Hoewel het juridisch mag, is het plan in strijd met de uitgangspunten van de coronaregels, 
vindt Marcouch. Die zijn juist bedoeld om het aantal contactmomenten te beperken. ‘Als je 
die dan op een andere manier toch wilt organiseren, ondermijn je dat,’ aldus de burgemeester. 
Bron: NOS, 10 december 2021.  
 
Sneller van de IC af door zuurstof onder hoge druk 
 
Door een speciale behandelmethode kunnen coronapatiënten van het Isala ziekenhuis in 
Zwolle sneller van de IC af. De patiënten krijgen via een neusbril grote hoeveelheden zuurstof 
toegediend met een zogeheten Optiflow. Het apparaat blaast onder hoge druk zuurstof in de 
longen, wat helpt om de luchtwegen meer te openen. De longen kunnen daardoor beter 
zuurstof opnemen, vertelt verpleegkundige Lidewij Hakkers-Nap aan RTV Oost. 
 
Patiënten die deze behandeling krijgen, liggen niet op de IC maar op een speciale afdeling. 
‘Het is echt een stap richting herstel’, benadrukt Hakkers. Hierdoor wordt de drukke IC in het 
ziekenhuis ontlast. 
 
De behandelmethode wordt ook toegepast in andere ziekenhuizen in het land, en ook in 
Frankrijk. In Zwolle is ervoor gekozen een speciale afdeling te openen vanwege de sterk 
oplopende corona-opnames. Bron: NOS, 10 december 2021. 
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Ook dit jaar weer steunacties voor zorg, maar 'wat echt zou helpen, zijn 
maatregelen' 
 
Een groot hart van lichtjes voor de deur van het ziekenhuis, een taartenactie of het aanbieden 
van een lekker visje: opnieuw zijn er acties om medewerkers in de zorg een hart onder de riem 
te steken. 
 
Dorpsbakker Ellis Middelhuis in Haaksbergen ging bijvoorbeeld met taarten langs bij het 
ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST). Aanvankelijk alleen voor het personeel op de IC, 
maar later besloot de bakker ook de spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen met 
coronapatiënten een bezoekje te brengen. 
 

 
 
Taart voor medewerkers Medisch Spectrum Twente @ Dorpsbakker Middelhuis 
 
‘Het zijn allemaal lieve acties, maar de druk op de zorg is onverminderd groot’, zegt een 
woordvoerder van beroepsorganisatie V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland). 
 
‘Ziekenhuizen liggen vol en ook de thuiszorg kan het aantal hulpvragen nauwelijks bijhouden. 
Het kabinet was vrij laat met ingrijpen en aanvullende maatregelen. Wat echt zou helpen, zijn 
maatregelen die verlichting brengen en de druk van de ketel halen.’ Bron: NOS, 10 december 
2021. 
 
Kerstmarkten in Boedapest open voor gevaccineerde bezoekers 
 
Terwijl in sommige Europese landen en steden kerstmarkten zijn afgelast, gaan die in 
Hongarije wel door. In Boedapest mogen Hongaren en toeristen de markt bezoeken als ze een 
vaccinatiebewijs kunnen laten zien, en dat leidt tot grote drukte. 
 
Vorig jaar waren alle kerstmarkten in de Hongaarse hoofdstad geannuleerd. 
 
Ook in Duitsland gaan sommige kerstmarkten dit jaar wel door. Daar gelden per deelstaat 
verschillende coronaregels. De meeste kerstmarkten in Noordrijn-Westfalen, die onder 
Nederlanders populair zijn, zijn bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor mensen die volledig zijn 
ingeënt of recent hersteld van een coronabesmetting. 
 
In Nederland zijn enkele kerstmarkten ook dit jaar afgelast door het grote aantal 
coronabesmettingen, zoals die in Den Haag en Den Bosch. Markten die wel doorgaan, zoals 
op het Vrijthof in Maastricht en in de RAI in Amsterdam, maken gebruik van het 
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coronatoegangsbewijs. Bezoekers moeten dat bij de ingang laten zien. Bron: NOS, 10 
december 2021. 
 
Herdenkingstocht Amsterdamse Surinamer Roy Ristie geannuleerd, wel 
afscheidsdienst 
 
De herdenkingstocht voor de vorige week overleden Roy Ristie is afgeblazen. Dat schrijft de 
organisatie in een Facebookbericht. Het was de bedoeling dat de gedenktocht, de 'brasa waka', 
en een erehaag voor de prominente Amsterdamse Surinamer morgen zouden plaatsvinden. 
Maar daar ziet de organisatie wegens het besmettingsgevaar vanaf. 
‘Roy zou nooit willen dat er maar een hint was van gevaar voor 'zijn' mensen uit de Bims’, 
schrijft de organisatie, verwijzend naar de Bijlmer. 
 
De afscheidsdienst zondag gaat wel door: er is een doorloop die ook live wordt gestreamd. 
Bron: NOS, 10 december 2021.  
 
Presentator en prominente Amsterdamse Surinamer Roy Ristie (68) 
overleden 
 

 
 
Roy Ristie @ AT5 
 
De Surinaams-Nederlandse presentator en politicus Roy Ristie is op 68-jarige leeftijd 
overleden. Ristie werkte voor verschillende omroepen, waaronder de NOS, VPRO en Veronica 
en was acht jaar lang raadslid voor D66 in Amsterdam-Zuidoost.   
 
Afgelopen dinsdag werd de oud-politicus opgenomen in het ziekenhuis na een 
coronabesmetting. Vanochtend bevestigde Risties familie zijn overlijden.  
 
Ristie zette zich in voor stadsdeel Zuidoost en speelde een prominente rol in de Surinaamse 
gemeenschap in de hoofdstad. Zo was hij onder andere lid van het Comité Pa Sem, dat zich 
inzet voor het herdenken van de Bijlmerramp, schrijft AT5. 
 
Sinds 1993 is 30 juni jaarlijks de nationale Dag van Besef. Op de laatste dag van de Keti Koti-
maand, die in het teken staat van de afschaffing van de slavernij, wordt op het Surinameplein 
stilgestaan bij de gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland, Suriname en de Antillen. 
Ristie was een van de initiatiefnemers van deze ceremonie van Besef. Hij maakte zich hard 
voor meer bewustwording van het slavernijverleden. 
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Van 2010 tot 2018 was Ristie raadslid in het stadsdeel voor D66, meldt NH Nieuws. De 
Amsterdamse D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig zegt op Twitter Ristie te gaan missen 
en wenst de familie sterkte. Bron: NOS, 4 december 2021. 
 
Mensen houden zich meer aan coronamaatregelen 
 
De coronaregels worden beter nageleefd en mensen zoeken elkaar minder op, stelt de 
edragsunit van het RIVM, die daar regelmatig onderzoek naar doet. Mobiliteitsdata van Google 
ondersteunen dat beeld. Sinds de aanscherping van de maatregelen op zondag 18 november, 
gaan mensen iets minder vaak op pad dan in de weken ervoor.  
 
Terwijl er dus wel draagvlak is voor de maatregelen, komt uit het onderzoek ook naar voren 
dat het draagvlak voor het totale coronabeleid een dieptepunt heeft bereikt. Van de deelnemers 
aan de meting was eind november nog 16 procent positief over het coronabeleid. Aan het begin 
van de pandemie was dat 73 procent. Bron: NOS, 10 december 2021.  
 
NS wil mogelijk treinen schrappen bij verlenging coronamaatregelen 
 
Als de coronamaatregelen worden verlengd, dreigt NS treinen te moeten schrappen. Dat heeft 
de NS bevestigd. 
 
Topvrouw Marjan Rintel zegt in het AD dat de treinen in oktober voor ruim driekwart gevuld 
waren ten opzichte van voor de corona-uitbraak. ‘Nu zijn we echter terug op een bezetting van 
vijftig procent. Als er vanwege de lockdown nauwelijks forenzen zijn, is de vraag of je met extra 
spitstreinen moet rijden. Hetzelfde geldt voor uitgaans- of nachttreinen, nu alles dicht is’, 
citeert de krant Rintel. 
 
Afhankelijk van de maatregelen bepaalt NS hoeveel treinen er geschrapt worden. Tijdens 
eerdere lockdowns ging het om ongeveer tien procent van de treinen. Ook werden er minder 
treinstellen ingezet. Bron: NOS, 10 december 2021. 
 
'Minder ernstig zieke coronapatiënten in ziekenhuizen Zuid-Afrika' 
 
In Zuid-Afrikaanse ziekenhuizen liggen nu minder coronapatiënten met ernstige symptomen 
dan bij vorige besmettingsgolven, blijkt uit voorlopige data. Bij de huidige besmettingsgolf van 
de Omikron-variant is minder dan een derde van de opgenomen covidpatiënten ernstig ziek, 
bij de vorige twee besmettingsgolven was dat nog twee derde.  
 
Dat meldt het National Institute for Communicable Diseases (NICD) op basis van de gegevens 
uit het Tshwane-district. De stad Pretoria, waar de nieuwe virusvariant breed verspreid is, 
maakt onderdeel uit van dit gebied. 
 
Het NICD benadrukt dat het gaat om een beperkte studie en dat het nog te vroeg is voor 
conclusies. Zo worden in de data niet vermeld hoeveel opgenomen patiënten gevaccineerd zijn, 
of al een eerdere besmetting hebben doorgemaakt. Het is dus nog niet duidelijk in hoeverre 
aangemaakte antistoffen helpen tegen Omikron. 
 
Vanwege het hoge aantal mutaties in Omikron nemen wetenschappers aan dat de variant 
besmettelijker is. Vroege data suggereren wel dat de symptomen milder zijn, maar dit alles 
moet nog worden vastgesteld. Bron: NOS, 9 december 2021. 
 
Stadsbestuur stopt faciliteren hotelplannen vanwege coronacrisis 
 
Het stadsbestuur van Den Haag stopt tijdelijk met het faciliteren van nieuwe hotelplannen, 
laat de gemeente weten. Volgens het stadsbestuur heeft de verblijfseconomie ‘een flinke klap 
gehad’ door de coronacrisis. Er gingen veel minder mensen naar hotels dan voor corona. De 
gemeente verwacht dat het ook nog wel een tijdje duurt voor er weer net zoveel mensen komen 
als voor de pandemie, schrijft Omroep West. 
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‘Om de voorraad beter te beheersen, stelt het college voor terughoudend te zijn in het 
faciliteren van nieuwe hotels’, zegt wethouder Saskia Bruines. ‘In ieder geval totdat de Haagse 
hotelmarkt zich heeft hersteld uit de coronacrisis en er 1.675.000 overnachtingen in één 
kalenderjaar zijn behaald.’ Bron: NOS, 9 december 2021. 
 
In het Verenigd Koninkrijk de eerste coronapatiënten met de Omikron-
variant in het ziekenhuis  
 
In het Verenigd Koninkrijk zijn de eerste coronapatiënten met de Omikron-variant in 
het ziekenhuis beland. Dat heeft de Britse onderwijsminister Nadim Zahawi gezegd, meldt 
omroep BBC. 
 
In Londen is bij een derde van de besmettingen de nieuwe variant vastgesteld, aldus Zahawi. 
Twee doses van het coronavaccin zijn volgens hem 'niet genoeg.’ Het Verenigd Koninkrijk 
kampt met een explosieve stijging van besmettingen met de Omikron-variant. Zaterdag ging 
het om 1898 bevestigde gevallen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Bron: AD, 12 
december 2021. 

Huisarts Heerlen adviseert patiënten zich niet te laten vaccineren tegen 
corona: ‘Je hebt maar één lichaam’ 

Patiënten van Medisch Centrum Bekkerweg in Heerlen krijgen van hun huisarts, bevestigt 
hijzelf, te horen dat nut en noodzaak van coronavaccinaties discutabel zijn. En dat ze mogelijk 
schadelijk zijn. Bron: De Limburger, 12 december 2021. 

 

De website van de huisartsenpraktijk, waarop uitgebreide informatie staat waarom 
vaccinaties discutabel zouden zijn. @  De Limburger 
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Op en rond het Mediapark in Hilversum zijn veel agenten op de been na 
signalen van rellen  

Op en rond het Mediapark in Hilversum zijn veel agenten op de been, nadat 
de politie signalen had ontvangen dat groeperingen de rechtsorde daar willen verstoren. 

De afgelopen tijd is het Mediapark vaker het toneel van demonstraties geweest. ‘Maar de actie 
vandaag lijkt van een andere orde dan die van de afgelopen weken, maar veel is nog 
onduidelijk', schrijft de NOS in een interne mail die NH Nieuws heeft ingezien. 

In het Catshuis, de ambtswoning van de premier, vergaderen momenteel onder meer de 
demissionaire bewindslieden Rutte en De Jonge over de coronamaatregelen. 

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om groeperingen die zich Defend noemen en 
op besloten platforms op sociale media oproepen naar het Mediapark te gaan. ‘De 
politie anticipeert daarop. Er zijn verschillende scenario's denkbaar’, aldus de woordvoerder. 
Hij kon niet zeggen hoeveel politie aanwezig is. Er was geen demonstratie aangemeld. 

Er staan op en rond het Mediapark veel politiebusjes. Een ingang van het Mediapark is door 
de politie afgesloten met containers. Mensen die het terrein op willen, worden staande 
gehouden en moeten zich identificeren. Ook worden hun spullen doorzocht. Soms wordt ook 
in de kofferbak van een auto gekeken. 

Ook in Den Haag is er vanmiddag veel politie zichtbaar aanwezig met onder meer busjes en 
agenten te paard. Die aanwezigheid heeft volgens een woordvoerder van de politie te maken 
met informatie die was binnengekomen. Hij kon hier verder niets over zeggen. 

De Defend-groepen waren eind oktober ook in Den Haag bij een grote demonstratie tegen de 
coronamaatregelen. Die mondde uit in rellen en arrestaties. Bron: AD, 12 december 2021.  

Duitstalige leerkracht in Italië krijgt liever corona dan zich te laten 
prikken 

Covid-19 in Zuid-Tirol In Duitstalig Italië is beduidend meer weerstand tegen het 
coronavaccin dan in de rest van het land. Zo dreigt er door de vaccinatieplicht op scholen een 
lerarentekort in de regio Zuid-Tirol. 

In het vakbondskantoor van Petra Nock (49) staat de telefoon roodgloeiend. De vakbondsleden 
zijn leraren op Duitstalige scholen in het Noord-Italiaanse Bolzano, die vragen hoe ze de 
nakende vaccinatieplicht op Italiaanse scholen kunnen omzeilen. Die gaat in op 15 december, 
en geldt voor zowel onderwijzend als administratief personeel. 

Eén lerares, vertelt Nock, moet nog maar twee jaar tot haar pensioen. „Om de prik te 
vermijden, overweegt ze nu ontslag te nemen.’ Een andere leerkracht liet weten dat ze de 
komende maand ‘zo veel mogelijk contacten zal leggen, juist om Covid-19 op te lopen.’ Zo 
hoopt ze een verklaring te krijgen dat ze genezen is, wat haar zou vrijstellen van vaccinatie. 
Nog liever corona dus, dan de prik. Bolzano, of Bozen in het Duits, is een meertalige provincie 
met een hoge mate van autonomie, aan de grens met Oostenrijk. Geografisch is dit nog Italië, 
maar de streek baadt in de Tiroolse cultuur. Bierstubes concurreren met pizzeria’s. Trentino-
Alto Adige (of Zuid-Tirol), zoals de regio voluit heet, is pas sinds het einde van de Eerste 
Wereldoorlog een stukje van Italië.  
 
De Duitstalige Italianen blijven veel sterker gericht op Oostenrijkse en Duitse (sociale) media, 
waar in tv-debatten meer aandacht aan vaccinscepsis wordt besteed. Dat zou één van de 
verklaringen zijn voor de lagere vaccinatiegraad in deze streek. Het leidt tot een opmerkelijk 
contrast: Bolzano is een van de rijkste provincies van Italië en gaat prat op een uitstekende 
gezondheidszorg. Maar Zuid-Tirol kampt met een hoog aantal besmettingen – deze week 



104 
 

worden er dagelijks honderden mensen positief getest – en de vaccinatiegraad is de op een na 
laagste in Italië (enkel Sicilië scoort slechter). In de provincie Bolzano is 79 procent van de 
bevolking ouder dan 12 jaar gevaccineerd, tegenover 84,8 procent in Italië. In de 
Italiaanssprekende provincie Trente is dat 85,8 procent. 

Meer nog dan een tegenstelling tussen Duits- en Italiaanssprekenden is er een contrast tussen 
de stad en het berggebied. Vooral in de valleien van de Dolomieten ligt het aantal 
gevaccineerden nog veel lager. Daar wonen vooral mensen die behalve Italiaans ook Duits of 
de Reto-Romaanse taal Ladinisch spreken. 

Ook vaccinatiecampagnes tegen andere ziektes sloegen hier vroeger al minder sterk aan. 
Volgens gouverneur Arno Kompatscher (50) zit het in de cultuur. Mensen uit de bergen leven 
dicht bij de natuur en koesteren meer achterdocht tegenover de traditionele geneeskunde. 
‘Homeopathie is in Duitsland ook veel sterker ontwikkeld dan in Italië.’ 

Vanaf vrijdag lanceert de streek een intensieve vaccinatiecampagne van drie dagen, bedoeld 
om de cijfers op te krikken. Maar tot nu toe hebben vooral mensen zich voor de boosterprik, 
en veel minder voor de eerste prik, aangemeld. Tegelijk heeft Kompatscher nog strengere regels 
afgekondigd dan elders in Italië. In de trein of de bus volstaat geen gewoon mondkapje, maar 
moet je een FFP2-masker dragen. Ook buiten geldt er een mondkapjesplicht. En de politie 
valt zeer geregeld de Bierstubes binnen om de coronapasjes van de stamgasten te controleren 
en de eigenaar zo nodig te beboeten. 

Die strenge aanpak levert de gouverneur lof, maar ook veel verwijten op. ‘Op straat vroeg een 
vrouw me of het klopt dat ik een dikke villa bezit in Davos. En ik werd ook al bedreigd.’ De 
sociale cohesie en het grote samenhorigheidsgevoel van begin 2020 zijn weg, zegt de 
gouverneur. ‘In plaats daarvan gaapt er nu een diepe kloof tussen wie nog vertrouwen stelt in 
de wetenschap, de gezondheidszorg en het openbare bestuur, en wie liever zijn eigen 
‘alternatieve feiten’ creëert.’ 

Ook David Augscheller (52), directeur van de Duitstalige basisschool Pestalozzi in Bolzano, 
staat onder druk. Op sterke aanbeveling van de provincie worden alle schoolkinderen 
tweemaal per week op corona getest. De directeur meldt de positieve resultaten aan de 
overheid. Maar 10 tot 15 procent van de ouders geeft daarvoor geen toestemming. „Vorig 
schooljaar lieten enkele ouders me via hun advocaten weten dat ik verantwoordelijk zou 
worden gehouden voor eventuele medische gevolgen bij hun kinderen, als ik hen toch liet 
testen.’ 

Zenuwachtig wacht de directeur 15 december af, de dag waarop de vaccinatieplicht voor het 
personeel ingaat. De scholengroep die hij bestuurt telt meer dan honderd leraren, van wie er 
een op de tien afkerig staat tegenover het vaccin. ‘Als de leraren zich niet laten inenten, moet 
ik hen schorsen zonder behoud van loon.’ 

Tot Kerst denkt hij het wel te kunnen redden. Maar laten ze dan echt de prik niet zetten – er 
is nog een korte overgangsperiode – dan zit hij in januari met een groot probleem. In de hele 
provincie is naar schatting 15 procent van de leraren nog niet ingeënt. Er wordt naar bijna-
afgestudeerde leerkrachten en zelfs naar gepensioneerden gekeken om de gaten te dichten. 
De onderwijsvakbond noemt het zeer onverstandig om gepensioneerden weer voor de klas te 
zetten, tijdens een pandemie die vooral ouderen treft. 

Lerares Silvia Cravedi (42) worstelt met een torenhoog dilemma. Ze staat al 23 jaar voor de 
klas en omschrijft de Pestalozzi-school als haar ‘tweede thuis.’ Cravedi geeft Italiaanse les aan 
alle klasjes van de basisschool en is niet ingeënt. ‘Maar sinds de invoering van de verplichte 
Covidpas op het werk laat ik mij zeer nauwgezet testen.’ Dat kost haar sinds midden oktober 
tot twintig euro per week, in haar eigen woorden een vorm van „financiële discriminatie.’ 
Bovendien, zegt ze, staat straks haar hele inkomen op het spel. 
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Het vaccin omschrijft ze als „een persoonlijke keuze’ en haar man denkt er precies zo over. 
Straks zingt hun veertienjarige dochter Giulia voor het eerst mee in het kerstconcert op school. 
‘Omdat we niet zijn ingeënt, moeten mijn man en ik haar optreden missen.’ 

Ook wie zichzelf wel liet vaccineren, toont soms best veel begrip voor de vaccinatieweigeraars. 
Elisabeth Flöss (63), directrice in een school in de stad Bressanone (of Brixen), betreurt dat 
leraren die zich niet laten vaccineren als ‘egoïsten’ worden weggezet. ‘Maar zo ken ik hen 
helemaal niet. Het zijn intelligente, hardwerkende leerkrachten met een groot hart voor de 
kinderen’, zegt Flöss. ‘Ik kies ervoor om in het vaccin te geloven, anders zou ik thuis wel een 
glas bleekwater drinken. Maar hoe het op de lange termijn uitpakt, weten we nog niet.’ 

Diezelfde toon klinkt ook een beetje door in een gesprek met Tobia Moroder (39), burgemeester 
van de populaire skigemeente Ortisei, halfweg tussen Bolzano en Bressanone, in de pittoreske 
vallei Val Gardena. Ondergedompeld onder de verse sneeuw in de Dolomieten lijkt het stadje 
op een prent uit een boek met kerstverhalen. Moroder erkent dat de vaccinatiegraad 
beduidend lager ligt in de vallei, en pleit voor de prik. Maar aan de weerstand tegen traditionele 
geneeskunde ziet hij toch ook een goede kant. ‘De bewoners slikken hier beduidend minder 
medicijnen, en worden toch behoorlijk oud.’ 

Tot maandag was Ortisei door zijn hoge aantal besmettingen nog ingekleurd als rode zone. 
Vanaf 20.00 uur gold er een avondklok. Die is afgeschaft, maar de riskante combinatie van 
besmettingen en een lagere vaccinatiegraad is niet weg. Hoe moet dat straks, in een gebied 
dat veel wintersporters trekt? De economie drijft hier op het toerisme, goed voor 17 procent 
van het bruto binnenlands product. 

Het skiseizoen is pas geopend, en de uitbaters van de skipistes en vele hotels en restaurants 
hopen dit jaar de geleden schade tenminste deels te compenseren. ‘Vorige winter was alles 
hier dicht, terwijl in naburig Zwitserland alles gewoon open bleef. Onze sector boekte naar 
schatting drie miljard euro verlies’, zegt Manfred Pinzger (62), voorzitter van de hotelsector in 
de streek. ‘Nog zo’n winter zou catastrofaal zijn voor Zuid-Tirol. Wij zijn vóór strenge regels, 
als die helpen om toch maar open te blijven.’ 

In Ortisei kropen deze week vooral Italiaanse toeristen op de latten. Maar in hotel Angelo 
sijpelen ook buitenlandse toeristen binnen, zegt eigenaar Nils Demetz (34) in vlot Nederlands, 
de taal van zijn Nederlandse moeder. ‘Met Kerst zitten we op enkele kamers na al helemaal 
vol.’ Hij is blij met de strenge regels, die „alles veiliger maken.’ De vaccinatiegraad in de vallei 
is dan wel laag, maar het hotelpersoneel is volledig gevaccineerd, zegt hij er snel bij. ‘En sinds 
de zomer, nog lang vóór dat wettelijk verplicht was, vragen wij aan onze gasten al het 
Covidcertificaat.’ Zonder Covidpas kun je ook niet gaan skiën. Een nieuwe app maakt het 
mogelijk het Covidcertificaat te linken aan de skipas. 

Burgemeester Moroder hoopt dat de strenge regels het winterseizoen zullen redden. Maar hij 
is wel bezorgd. Op het besneeuwde gemeenteplein liet hij uit voorzorg dit jaar slechts een 
viertal kerstkraampjes toe. ‘Nog maar weinig volk gezien’, verzucht studente Sandra Kostner, 
terwijl ze de kou verbijt in het kerststalletje van de souvenirwinkel waar ze een baantje heeft. 
‘Twee jaar geleden zag het hier nog zwart van het volk.’ 

Maar Nils Demetz gelooft dat het goed komt. ‘Dit hotel overleefde al de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog. Ook dit komen we vast weer te boven.’ Bron: NRC, 9 december 2021.  

Toch vaccinatiecertificaat voor wie ernstige bijwerking had na eerste prik 

Mensen die een ernstige bijwerking hadden na één coronavaccinatie en bij wie een volgende 
vaccinatie niet mogelijk is, kunnen sinds kort een attest krijgen van één van de 21 officiële 
referentieartsen. Met dat attest kunnen ze een vaccinatiecertificaat krijgen dat enkel in België 
geldig is. Dat meldt de Taskforce Vaccinatie zaterdag in een persmededeling. 
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In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen mensen zich om medische redenen niet laten 
vaccineren tegen COVID-19. Ze lopen een zeer hoog risico op ernstige allergische reacties of 
er deed zich na de eerste coronavaccinatie een ernstige complicatie voor. Deze mensen kunnen 
via hun huisarts doorverwezen worden naar één van de 21 officiële referentieartsen met een 
expertise in allergologie. Enkel deze artsen kunnen een attest uitschrijven waarmee het 
ziekenfonds onbeperkt PCR- of sneltesten kan terugbetalen. Op twee maanden tijd hebben de 
referentieartsen nog maar enkele tientallen attesten uitgeschreven.  

Ernstige complicaties na een eerste coronavaccinatie, zoals myocarditis, voorbijgaande 
aangezichtsverlamming, capillairleksyndroom en Guillain-Barré-syndroom, komen zeer 
weinig voor. Het risico ligt veel lager dan bij een besmetting met COVID-19. Bovendien is dit 
risico meestal onmogelijk te voorspellen op basis van iemands medische geschiedenis.  

Bij personen die toch een ernstige bijwerking hadden, kan de referentiearts overwegen om een 
ander vaccin te gebruiken voor de volgende vaccinatie. ‘Als dat niet mogelijk is, kunnen 
referentieartsen sinds kort ook een attest uitschrijven, waarmee deze mensen toch een 
vaccinatiecertificaat verkrijgen, dat enkel in België geldig is.’ Bron: De Morgen, 11 december 
2021.  

Covax halveert doelstelling: veel minder coronavaccins naar armere 
landen dan beloofd 

Armere landen krijgen veel minder coronavaccins dan beloofd. Het internationale 
vaccinatiehulpprogramma Covax moest zijn doelstelling inmiddels meer dan halveren. 

Covax, dat vaccins wil delen met minder welvarende landen, streeft er nu naar om eind dit 
jaar 800 miljoen doses te hebben afgeleverd. Maar functionarissen zeggen dat zelfs dit lagere 
aantal niet is gegarandeerd, meldt de Amerikaanse krant The Washington Post. Aanvankelijk 
was het doel van Covax om dit jaar 2 miljard doses te verspreiden. 

Covax zag zich gedwongen de ambities te verlagen door trage leveringen van fabrikanten, het 
hamsteren van vaccins door rijke landen en door problemen met de distributie in de landen 
die de vaccins krijgen. 

Ons land schenkt tegen eind dit jaar minstens 7,3 miljoen dosissen coronavaccins aan het 
Covax-mechanisme van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Aanvankelijk had België 
toegezegd om dit jaar vier miljoen doses te verdelen, maar die belofte wordt nu dus overtroffen. 
Bron: De Morgen, 11 december 2021.  

Danny Noppert ziet mogelijke tegenstander op WK afhaken door corona 

Enkele dagen voor de start van het WK darts in Londen heeft het toernooi al te maken met 
het eerste coronageval. De Spanjaard Juan Francisco Rodriguez testte positief op het 
coronavirus en kan niet meedoen in Alexandra Palace. Hij wordt vervangen door de Australiër 
Gordon Mathers, de eerste reserve. 

Rodriguez had het in zijn openingspartij moeten opnemen tegen de Engelsman Jason Heaver 
en zou bij winst de eerste tegenstander zijn geweest van Danny Noppert, die als nummer 
achttien van de plaatsingslijst een bye heeft in de eerste ronde. De Nederlander stuit nu dus 
op de winnaar van de partij tussen Heaver en Mathers. 

Het WK begint woensdag. Zoals gebruikelijk komt met Gerwyn Price de titelverdediger dan 
gelijk in actie. De Welshman sluit de eerste avond af met een partij in de tweede ronde tegen 
de winnaar van de openingspartij tussen de Engelsman Ritchie Edhouse en Lihao Wen uit 
China. Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen komt volgende week zaterdag voor 
het eerst in actie. 

Voor bezoekers aan Alexandra Palace geldt de zogeheten 3G-regel. Om naar binnen te mogen, 
moeten ze kunnen aantonen gevaccineerd te zijn, een recente negatieve test te hebben of in 
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de afgelopen zes maanden het coronavirus te hebben doorgemaakt. Bron: AD, 11 december 
2021.  

Hans Klok vaker op tv door corona: ‘De rekeningen moeten ook betaald 
worden’ 

Illusionist Hans Klok (52) gaat in het SBS6-programma The Big Balance misschien wel de 
grootste uitdaging van zijn leven aan: highlinen, ofwel op enorme hoogte over een koord lopen. 
‘Ik heb me echt zwaar verkeken op hoe moeilijk het is.’ 

 
Hans Klok  © SBS 6 / William Rutten 

Je doet mee aan The Big Balance. Heb je getwijfeld toen je werd gevraagd? 

‘Eigenlijk niet. Ik vond het heel leuk. Mijn vader, inmiddels al twintig jaar overleden maar toch 
wel de grote motor achter het Hans Klok-bedrijf, kon als kind koorddansen. Hij was toen 6 of 
7 jaar en had veel vriendjes van het circus. En mijn vader sprak daar veel over tegen mij. Dus 
toen ik werd gevraagd, was het alsof het zo moest zijn. Ik zei ja, niet wetende dat het zó moeilijk 
was.’ 

Maar er zijn al veel shows waarin BN’ers een kunstje mogen doen. Wat maakt dit programma 
dan anders? 

‘Ja, goede vraag. Ik vond het eigenlijk gewoon heel leuk om te leren. En vergeet niet, in 
coronatijd moeten de mensen die normaal in theaters staan, toch wat anders doen. Ik heb 
ook in veel programma’s gezeten dit jaar, Zomergasten en het gala van de Gouden Televizier-
Ring bijvoorbeeld. Mijn rekeningen moeten ook worden betaald.’ 

Hoe moeilijk is highlinen nou echt? 

‘Ik dacht: dat doe ik wel even. Ik kwam goed door de test heen en ben zelf ook heel erg van 
het circus. Maar echt, ik vond het níet te doen. Ik was zwaar geblesseerd, had zelfs m’n voet 
in het gips. En je wordt er nerveus van, hoor, als je steeds van een lijn valt. Nee, ik heb me 
echt zwaar verkeken op hoe heftig het is.’ 

Hoe heb je je voorbereid? 
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‘We moeten drie dagen in de week drie uur trainen in Baarn. En daarnaast wordt er ook van 
je verwacht dat je thuis traint, dus ik heb in een loods een koord gespannen om te oefenen. Ik 
weet niet of het een programma is dat een lang leven beschoren is, hoor. Het is heel sadistisch, 
het heeft wat weg van die Koreaanse serie Squid Game. Ik zei vanaf het begin al: ‘Ik hoop dat 
we dit overleven.’ Bron: AD, 11 december 2021. 

Huisarts in het oog van de storm: 'Veel levens zijn ontregeld door corona’ 

Razendsnel gaat doktersassistente Janneke Schwagten door de digitale dossiers van patienten 
die bellen. De woorden depressie, angst en slaapproblemen flitsen bij bijna elk telefoontje 
voorbij. De huisartsenpraktijk in de Helmondse Leonardusbuurt ziet een hoog aantal 
coronabesmettingen en zit midden in de storm. Verslaggeefster Alice van der Plas mocht een 
paar dagen meekijken. 
 
Elke dag kijken de artsen 'hoe ziek de wijk is.’ Deze maandagochtend is er een stijging van 
het aantal positieve tests: 45 per dag op een volkswijk met 10.000 inwoners. Voor de laatste 
golf waren het er 2 tot 3 per dag. 

De wachtkamers zijn op een enkele patiënt na leeg. Zo min mogelijk mensen mogen naar de 
praktijk komen. Een hard gelag voor de wijkbewoners. Veel van hen zaten al in de 
verdrukking. ‘Mensen hebben ontregelde levens door corona’, zegt Janneke Schwagten. 

Veel kwetsbare bewoners zijn van de radar gevallen. De huisartsenpraktijk is nog steeds bezig 
met het inhalen van de gemiste zorg tijdens de eerste golf van maart 2020. Pas over een jaar 
zijn ze weer bij. ‘We zien een slechtere gezondheid bij diabeten,’ zegt praktijkondersteuner 
Marielle Mikkers. ‘Een goede levensstijl is vaak verwaterd. Ze zitten thuis met de koelkast bij 
de hand.’ 

Het gaat ook slechter met mensen met astma of de longziekte COPD. Mikkers wil blaastesten 
met haar patiënten doen, maar omdat daar veel aerosolen bij vrijkomen, mag dat nu niet. ‘Na 
de vakantie waren we die testen wat aan het opbouwen en nu ligt het weer plat.’ Huisarts 
Wim Heres: ‘Deze onderzoeken doe je nu al twee jaar niet.’ 
 
De huisartsenpraktijk probeert het ziekenhuis te ontzien. Alleen bij spoed wordt 
doorverwezen. Patiënten moeten langer wachten op de uitslagen van hun echo of foto. 
Huisarts Merijn Godefrooij belt met het ziekenhuis om dezelfde dag nog bloed te kunnen laten 
prikken bij een patiënt met een dik been. ‘Als dat niet meer kan, zouden we een heel groot 
probleem hebben.’  
 
De dokter maakt zich zorgen over het ‘mentale lijden’ van zijn patiënten. ‘Eerst zag je weinig 
stress, maar nu corona langer doorakkert, neemt dat toe. De laatste maanden heb ik meer 
verwijzingen naar de GGZ. Mensen zijn somber, eenzaam en ze lopen vast in de regels van 
ontsmetten en mondkapjes dragen. Maar de GGZ heeft beperkt capaciteit.’ 

Godefrooij biedt een luisterend oor. ‘Mensen willen hun ei kwijt en met de dokter praten. 
Hopelijk voelen ze zich dan iets beter. Medisch gezien kun je er niet zoveel mee.’ 

Consulten duren nu 20 minuten in plaats van 10 om de wachtkamer leeg te houden. Alleen 
voor de dag zelf kunnen mensen een afspraak maken. De praktijk houdt rekening met 
personeel dat kan uitvallen door corona. Zoveel mogelijk klachten worden telefonisch 
afgehandeld. Foto’s van uitslagen of wonden worden ingestuurd om te kunnen bekijken. 
De drukte is vooral te merken aan de telefoon bij doktersassistente Janneke. Het is een vier 
uur durende uitputtingsslag. Voor de meeluisterende verslaggeefster dan, Janneke is wel wat 
gewend. ‘De mensen uit de wijk zijn direct en zeggen meteen wat ze ervan vinden. Ik mag dat 
wel’, lacht ze. Maar agressie is er ook. En na negen agressieve telefoontjes, kan de tiende er 
eentje te veel zijn.  
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Veel vragen zijn er over boostervaccinaties. Janneke verwijst geduldig door naar de GGD. ‘Ze 
komen er daar niet doorheen en bellen de huisarts. Ook voor de vaccinatie zelf denken veel 
mensen dat ze bij de huisarts moeten zijn.’ 
 
De huisartsen denken dat de vaccins werken. De praktijk heeft een hoestspreekuur. De 
volledig ingepakte huisarts Meei Jen Lau onderzoekt patiënten die ‘coronaverdacht’ zijn. ‘Vorig 
jaar december moest ik meer patiënten naar het ziekenhuis sturen met zuurstoftekorten en 
rinkelende alarmbellen. Tot nu toe zie ik minder heftige coronapatiënten.’ 
 
Wim Heres denkt dat hij en andere huisartsen een grotere rol zouden kunnen spelen. ‘We 
kunnen de ziekenhuizen en de mensen die vaccineren ontlasten. Patiënten die op de 
afdelingen liggen, kunnen we thuis begeleiden. Dat gebeurt al wel, maar nog niet genoeg. Je 
hebt een leger van twaalfduizend huisartsen. Als die per dag eens twintig prikjes zetten? Maar 
het is ons niet gevraagd.’  
 
Veel nieuwe patiënten zijn het afgelopen jaar terechtgekomen bij een fysiotherapeut om te 
herstellen van corona. Een van hen is Henriette Dirks. Haar stem is schor. Corona sloeg toe, 
terwijl Henriette al COPD heeft. Ze heeft dagelijks extra pufjes nodig, maar weet niet zeker of 
het door corona komt. ‘Ik ben echt heel moe geweest. Maar sinds ik hier sport, voel ik me wat 
beter.’ 
 
In de eerste helft van dit jaar was tien procent van de patiënten bij de fysiotherapeut 
herstellend van Covid. De therapeuten moeten de ontwikkelingen dagelijks bijhouden. 
Therapeut en praktijkhouder Gijs Beesems: ‘Eigenlijk snakken we naar gewoon een 
knieprobleempje.’ Bron: Omroep Brabant, 11 december 2021. 
 
Update RIVM 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde het afgelopen 
etmaal 16.671 positieve coronatestuitslagen. De afgelopen zeven dagen kwamen er gemiddeld 
18.404 besmettingen aan het licht. Vorige week zondag stond het zevendaags gemiddelde nog 
op 21.776 besmettingen, sindsdien daalde het elke dag. 
 
Met 729 positieve tests werden tussen zaterdag- en zondagochtend in Amsterdam de meeste 
besmettingen ontdekt. Rotterdam volgt met 647, Den Haag met 526. Utrecht telde 299 nieuwe 
besmettingen en Nijmegen 247. 
 
Het RIVM kreeg de laatste 24 uur het overlijden van 39 mensen door, waarbij de dood gelinkt 
wordt aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat hoeft niet te 
betekenen dat zij ook in die periode zijn overleden, soms wordt dit later doorgegeven. Het 
aantal sterfgevallen stijgt de afgelopen weken. In totaal stierven er de afgelopen zeven dagen 
445 mensen, vier weken geleden kwam het totaal op 234 overlijdens. Bron: AD, 12 december 
2021. 
 
Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen toegenomen 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal weer iets 
toegenomen. In totaal liggen er nu 2762 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte 
die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Zaterdag lagen in totaal nog 2743 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Op de 
verpleegafdelingen liggen nu 2120 patiënten, elf meer dan zaterdag. Op de intensive cares 
steeg het aantal patiënten met acht tot 642. 
 
Het afgelopen etmaal zijn er 251 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. 
Van hen zijn er 33 opgenomen op de ic en 218 op de verpleegafdelingen. Bron: AD, 12 
december 2021. 
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Kabinet neemt definitief besluit over verlenging 'avondlockdown’ 
 
De ‘avondlockdown’ verlengen of niet. Als het aan het Outbreak Management Team ligt blijft 
de lockdown voorlopig in stand. Een definitief besluit moet in Den Haag nog genomen worden 
en een deel van het kabinet is vanmiddag op het Catshuis bijeengekomen om onder meer over 
deze maatregel te praten.  
 
Gisteren lekte uit dat het OMT het versoepelen van de coronamaatregelen zoals ze nu gelden, 
niet voor de hand vindt liggen. Maar ook het aanscherpen van de regels is op dit moment niet 
nodig, zou volgens betrokkenen in het advies aan het kabinet staan. Het OMT is bezorgd over 
de oprukkende Omikron-variant. 
 
Mogelijk wordt op het Catshuis ook besproken of mensen tijdens Kerstmis meer dan vier 
mensen mogen ontvangen en of de kerstvakantie op basisscholen moet worden verlengd. De 
inzet van het kabinet is om de scholen open te houden, twitterde onderwijsminister Arie Slob 
donderdag nog. Op scholen zijn veel besmettingen en het OMT had het kabinet aangeraden 
erover na te denken om de vakantie eerder te laten beginnen. 
 
Het kabinet zou ook kunnen besluiten om de coronapas in te voeren voor niet-essentiële 
winkels, zoals kledingwinkels en kappers. Klanten moeten dan altijd hun QR-code laten zien, 
zoals bezoekers nu ook al moeten doen in de horeca, theaters en bij (sport-)evenementen. De 
wetgeving die dat mogelijk maakt, is de afgelopen weken door de Tweede en Eerste Kamer 
aangenomen. Om deze maatregel echt in te voeren, moet het kabinet eerst nog een ministeriële 
regeling door het parlement loodsen. 
 
Het wetsvoorstel voor een coronatoegangsbewijs op de werkvloer is uitgesteld voor 
behandeling in het parlement, evenals dat voor een 2G-beleid. De laatste maatregel houdt in 
dat onbeschermde mensen geen QR-code meer krijgen; een negatieve test volstaat dan niet. 
 
Dinsdag zal het kabinet een besluit nemen en een persconferentie houden, zo is de 
verwachting.  
 
Ook de burgemeesters spreken elkaar nog over de coronamaatregelen. Morgenavond praat 
demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) de 25 burgemeesters van het 
Veiligheidsberaad digitaal bij. Het Veiligheidsberaad is al enkele weken bezig met een 
langetermijnvisie op de coronacrisis. Volgens de burgemeesters gaat het coronavirus niet meer 
weg. De samenleving moet weten welke lijn de overheid op de lange termijn kiest, zodat dat 
voor iedereen duidelijk is. Als het doel duidelijk is, zijn maatregelen op de korte termijn ook 
beter uit te leggen, denken zij. Het helpt in elk geval niet om dilemma’s steeds vooruit te 
schuiven, menen de burgemeesters.  
 
De burgemeesters zijn als voorzitter van hun veiligheidsregio verantwoordelijk voor de 
uitvoering en handhaving van de coronamaatregelen. Daarom geven zij vooraf hun mening 
over de uitvoerbaarheid van eventuele nieuwe ingrepen. Bron: AD, 12 december 2021. 
 
Avondlockdown geldt ook tijdens de feestdagen 
 
De avondlockdown wordt nog zeker drie weken verlengd. Dat betekent dat horeca, 
sportscholen en niet-essentiële winkels tijdens de komende feestdagen  
 
Dat is de uitkomst van het zogeheten Catshuisberaad, waar de belangrijkste bewindspersonen 
die zich bezig houden met het coronabeleid samenkomen. De huidige coronamaatregelen 
lopen komend weekeinde af, afgesproken is dat ze worden verlengd tot aan het weekeinde van 
8 januari.  
 
Nog niet alle besluiten zijn al definitief genomen. Zo dubt het kabinet  nog over het al dan niet 
eerder laten beginnen van de Kerstvakantie. Eerder had het Outbreak Management Team 
(OMT) geadviseerd die een week eerder te laten ingaan om het aantal besmettingen tegen te 
gaan. Ook wordt nog getwijfeld over een versoepeling van de bezoekersregeling voor de 
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Kerstdagen. Het dringende advies is nu thuis niet meer dan vier gasten te ontvangen. Mocht 
die regel versoepeld worden, dan zal dinsdag op de geplande persconferentie iedereen wel op 
het hard worden gedrukt om eerst een zelftest te doen voor je de deur uitgaat en bij besmetting 
thuis te blijven. 
 
Maandag vindt nog overleg plaats met de burgemeesters over onder andere handhaving van 
de regels, dinsdagavond neemt het voltallige kabinet het definitieve besluit. 
 
De deskundigen van het OMT hadden eerder al aangegeven dat versoepeling van de 
maatregelen nu niet verstandig is. ‘Het aantal dagelijkse besmettingen is nog steeds hoog’, 
zegt een bron binnen het OMT. ‘En we zijn bang dat door de veel besmettelijker nieuwe 
Omikron-variant het aantal coronagevallen de komende weken weer stijgt.’ 
 
Zondag meldde het RIVM 16.671 nieuwe positieve coronatestuitslagen. De afgelopen week is 
dat aantal wel iets gedaald, maar nog elke dag komen er zo'n 48 coronapatiënten bij op de 
intensive cares van de ziekenhuizen. Daar liggen in totaal nu zo’n 642 mensen met corona. 
 
Bij het Catshuis was vandaag extra veel politie op de been, net als bij het gebouw van de 
Tweede Kamer en op het Mediapark in Hilversum. Volgens een woordvoerder van de politie is 
er in platforms op sociale media opgeroepen om de openbare orde te verstoren. .Het zou gaan 
om groeperingen die zich Defend noemen. Die waren eerder al aanwezig bij diverse 
demonstraties tegen het coronabeleid waar zij de politie uitdaagden. Bron: AD, 12 december 
2021. 
 
Eerste skigebieden in Oostenrijk gaan weer open: ‘In de kerstperiode 
zitten we bijna vol’ 
 
Alpendorpen in Oostenrijk komen langzaam weer tot leven. Zondag mogen de eerste 
skigebieden uit de lockdown, de rest volgt over een week. ‘Zonder toeristen zijn wij weer boeren 
die kaas maken.’ 
 
In de Eisbär, een après-skibarretje op de Maiskogelpiste in Kaprun staan de stoelen al bijna 
twee jaar op de tafels. Er ligt een dik pak sneeuw van meer dan een meter, en er is geen skiër 
te bekennen. ‘Ik heb het hier nog nooit zo leeg gezien’, zegt Karl Heinz Khan. De 76-jarige 
Oostenrijker is de berg opgelopen om van het uitzicht te genieten. 
 
‘Soms is er in december alleen een smalle strook kunstsneeuw, maar kijk nu toch eens.’ Hij 
wijst naar het dal, waar de dorpjes een grote kerstkaart vormen. Besneeuwde daken en 
bomen, ijspegels aan de kabelbanen. Doodse stilte. In de verte lopen een paar toerskiërs naar 
boven; ze hebben geen keus, want de meeste liften in het skigebied staan stil. 
 
Een hotelier schuift in een uitgestorven straat de verse sneeuw voor zijn deur weg. Hij gromt 
chagrijnig ‘kein Zeit’ en slaat de deur dicht. Het is bijna cynisch. De beste sneeuw in jaren en 
door de lockdown komt er geen toerist het land in. 
 
De korte harde lockdown van drie weken moest de ziekenhuizen lucht geven. Dat lijkt gelukt, 
al blijft het grootste deel van Oostenrijk waaronder populaire ‘Nederlandse’ skiplaatsen zoals 
Kaprun, Zell am See en Saalfelden voor alle zekerheid nóg een week op slot. 
 
Kaprun snakt naar de toeristen. In het kleine dorpje van nog geen drieduizend inwoners 
logeren in het seizoen 7500 gasten per dag, goed voor een dagelijkse miljoenenomzet. Khan: 
‘Zonder toeristen blijft er niets over. Dan wordt Kaprun weer een boerendorp. Dan moeten we 
weer schapen houden om kaas te maken.’ 

Op 16 maart 2019 ging het land van de ene op de andere dag in lockdown toen duidelijk werd 
dat zich een stille ramp voltrok. Hoestende barmannen in Ischgl, maar ook in Flachau en 
andere skioorden besmetten wintersporters uit Nederland, Italië, Duitsland, Tsjechië en 
andere landen. Covid-19 reisde na de après-ski comfortabel in een auto met dakkoffer Europa 
in. Vorige winter bleven de skihotels gesloten. 
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De meeste skiliften zijn tijdens de lockdown gesloten. © Ton Voermans 
 

 
 

Een enkele Oostenrijkse tourskiër loopt de berg op, de liften staan stil. © Ton Voermans 

‘Alles beter, ook deze derde lockdown, dan het Ischgl-scenario’, zegt skischoolhouder Michi 
Hartweger. ‘Het imago van die skiplaats is kapot. Ze worden daar bestookt met rechtszaken 
van mensen die er besmet raakten.’ Hartweger is druk. Alle twintig ski-instructeurs - de helft 
Nederlanders - zijn gebeld dat het over een week begint. De mailings moeten eruit. 

‘Het had niet langer moeten duren met deze spookdorpen. Mensen hebben het zwaar en zijn 
depressief. We kunnen elkaar door de lockdown niet ontmoeten, terwijl dat zo in onze aard 
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zit. In de dorpen verdient 50 tot 100 procent van de mensen zijn inkomen met het toerisme. 
Staatssteun? Net genoeg om niet failliet te gaan.’ 

De dorpen zijn veranderd in een betoverend winterwonderland. Honderdduizenden 
kerstlichtjes sieren de randen van de houten huizen. De sneeuw maakt het sprookje compleet. 
Maar het is voorlopig een stil, luguber sprookje. In Zell am See zijn om half zes ’s avonds 
welgeteld vier mensen op straat. Twee Russen gebaren bij een loket van een pizzeria. Een 
moeder fotografeert haar dochter bij de kerstboom op de Stadtplatz. Een zwarte kat schiet 
weg als hij voetstappen hoort kraken in de sneeuw. 

 
Stadtplatz in Zell am See is uitgestorven © Ton Voermans 

Na de lockdown gelden nog altijd strenge regels. Disco’s en après-skikroegen blijven dicht. 
Alle horeca sluit om 23.00 uur. Alleen gevaccineerde of genezen toeristen en Oostenrijkers 
zijn welkom in de horeca, hotels en skiliften. Een stoel in de horeca is verplicht. FFP2-
mondkapjes, die veel beter filteren dan onze blauwe, zijn overal vereist, ook in de skilift. Er 
wordt streng gecontroleerd. De kersverse bondskanselier Karl Nehammer dreigt met 
gedwongen terugbetaling van alle staatssteun, als er toch wordt gehost en gezopen. Het land 
wil niet nóg een keer de infectiehaard en risee van Europa worden. 

‘Dat gaat niet gebeuren. Er is geen gevaar’, bezweert Dr. Aloïs Schranz. Hij was vorig jaar 
medisch adviseur in het crisisteam van de regering. ‘De Omikron-variant? Je bent in de 
buitenlucht. En alleen gevaccineerden zijn welkom.’ 

Schranz runt privéklinieken in Imst, Sölden en Mayrhofen. ‘Gespecialiseerd in ski-
ongelukken. Gebroken benen, schouders, polsen, dat doen wij. De Nederlandse skiër hoeft 
niet bang te zijn dat er geen plaats is in de reguliere ziekenhuizen vanwege covid. Ook 
huisartsen kunnen eenvoudige blessures, botbreuken en dergelijke behandelen.’ Elk seizoen 
raken zevenduizend wintersporters ernstig gewond. 

Schranz lacht, het einde van de lockdown is nabij. ‘Door de vaccins is alles anders. Mijn 
klinieken lagen vorig jaar vol covidpatiënten. Nu niet meer.’ Als de gele kentekenplaten komen 
stromen zijn gipsklinieken weer vol. 
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Zicht op Kaprun, een lockdown ghost town © Ton Voermans 

Of het virus met succes wordt buitengehouden is ongewis, want slechts 68 procent van de 
Oostenrijkers is volledig ‘geimpft.’ Hoog in de Alpen moeten ze niets hebben van Pfizer, hoe 
Duits het ook klinkt. De lage vaccinatiegraad is toch een risico. ‘Dat willen we niet horen. 
Iedereen is nu blij’, zegt Benedikt Roos, manager van Mountain Hotel Luis ‘De boekingen 
komen weer binnen. In de kerstperiode zitten we bijna vol!’ Bron: AD, 12 december 2021. 

Abu Dhabi kleurt oranje met duizenden Verstappen-fans: 'Max is on fire!’ 

De spanning in de Formule 1 stijgt vandaag naar het kookpunt. En de tribunes van het 
racecircuit in Abu Dhabi kleuren steeds meer oranje. Veel Nederlandse fans zijn afgereisd 
naar de Verenigde Arabische Emiraten voor de zinderende ontknoping. ‘Max, en niemand 
anders, wordt wereldkampioen.’ 

Het is zaterdagavond even voor zes uur plaatselijke tijd in Abu Dhabi. Zowel de fans van Max 
Verstappen als die van Lewis Hamilton op de North Grand Stand op het Yas Marina Circuit 
houden de adem in. En dan is er de ontlading. In de allerlaatste ronde van Hamilton blijkt dat 
Max de zo felbegeerde pole-position voor de allesbeslissende race van vandaag heeft veroverd. 
Bron: AD, 12 december 2021. 

Koninklijke felicitaties voor Verstappen: ‘Net als heel Nederland hebben 
wij de race vol spanning gevolgd’ 
 
Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn lovend over de prestatie van Max 
Verstappen. Op Instagram feliciteert het paar de kersverse wereldkampioen in de Formule 1. 
 
‘De allesbeslissende race in Abu Dhabi was de ontknoping van dit spannende seizoen. Op 
achterstand bleef Verstappen tijdens de race zijn geduld bewaren. Tactisch sterk speelde zijn 
team ronde na ronde. Tot de bloedstollende slotfase. Hij pakte zijn kans en maakte het 
verschil: Max Verstappen is wereldkampioen Formule 1!’, aldus de koning en koningin. 
 
Samen met hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane zaten de twee zondagmiddag voor de 
televisie. ‘Net als heel Nederland hebben ook wij vijven de race vol spanning gevolgd. Onze 
welgemeende felicitaties met het wereldkampioenschap’, schrijven Willem-Alexander en 
Máxima, waarbij ze een foto van Verstappen in actie delen. 
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Een halfuur na de race kwam er ook een reactie van demissionair premier Mark Rutte en ook 
vanuit de sportwereld kwamen er tal van reacties. Bron: AD, 12 december 2021. 
 

 
Max Verstappen viert zijn wereldtitel. © EPA 
 
 
Dansend Utrechts ok-team gaat viral: ‘We doen alles voor kinderen die 
het eng vinden’ 
 
Vorige week stonden ze dansend in de ok, nu met bijna een miljoen views op LinkedIn: het 
ok-team van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht trekt steevast alles uit de kast om 
kleine patiënten op hun gemak te stellen alvorens hen onder narcose te brengen. Toen dat 
voor een kind de welbekende hoofd-schouders-knie-en-teen-dans bleek te zijn, twijfelden de 
ok-medewerkers geen seconde, en werd het simpele dansje ingezet. Op LinkedIn gaat de 
video giga-viral. 
 
‘Wat je op het filmpje ziet, is het moment vlak voor de operatie, wanneer we met het team nog 
even een check doen’, vertelt operatieassistent Audrey Wouters, die de video op LinkedIn 
plaatste. ‘De patiënt is al aanwezig, en haar moeder ook. Het is voor kinderen altijd enorm 
overweldigend, dus we doen er alles aan om ze enigszins op hun gemak te stellen.’ Hoewel 
Audrey vanwege privacy-redenen niets over de patiënt of operatie kan vertellen, kan ze wel 
bevestigen dat het ook voor dit kind weer spannend was. ‘En ze vond het lied en de dans van 
hoofd-schouders-knie-en-teen heel leuk.’ Dus zo geschiedde.  
 
Audrey plaatst dergelijke content regelmatig op social media. ‘Samen met drie collega’s richtte 
ik een Instagramaccount (@ok.wkz) op om te laten zien wat ons werk inhoudt. Alles in de ok 
speelt zich letterlijk achter gesloten deuren af, dus heel veel mensen weten niet wat we doen. 
Op deze manier krijgen buitenstaanders een beeld.’ Daarbij wordt vooral de persoonlijke kant 
van de zorg belicht. ‘Familie of vrienden vragen me weleens: ‘Wat doe jij eigenlijk precies? 
 
Operatieassistent: dan geef je toch een mes of pincet aan?’ Ja, maar het is zoveel meer dan 
dat. En dat proberen we te laten zien.’ 
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Audrey (links) met twee collega's die haar helpen met het Instagramaccount. © The Best Social 
Media  
 
Op de werkvloer van een kinderziekenhuis gaat het er bovendien nét even iets anders aan toe. 
‘Ik werk ook in een ‘gewoon’ ziekenhuis, en dat is een wereld van verschil. Uiteraard zijn 
volwassenen ook wel eens bang, en ook dan wordt er soms een liedje opgezet, maar bij 
kinderen is de voorbereiding op de operatie extra belangrijk. Dat kan ervoor zorgen dat ze het 
minder eng vinden. Maatwerk is daarbij cruciaal. Waar het ene kind een dansje of liedje leuk 
vindt, kijkt de ander liever nog een filmpje op de tablet of in een plaatjesboek.’ 
 
Van een rondleiding over de afdeling tot een dansend ok-team: op het Instagramaccount komt 
van alles voorbij, maar de leukste content deelt de operatieassistent ook op haar eigen 
LinkedIn. Het is dat platform waar de video van haar dansende collega’s volledig viral gaat. 
De beelden zijn inmiddels bijna een miljoen keer bekeken. ‘Bizar’, vindt Audrey, die 
overweldigd is door de reacties. Veel mensen bedanken het team voor hun betrokkenheid, en 
het feit dat ze, zelfs in deze onmogelijke tijd, het belang van het kind voorop blijven zetten. 
Maar zoals bij elke post die veel bekijks trekt, klinken er ook kritische geluiden in de 
opmerkingen. In dit geval van mensen die de video niet met het geschetste beeld van een 
overbelaste zorg vinden rijmen.  
 
Die reacties vindt Audrey vervelend. ‘Mensen hebben niet in de gaten hoeveel erbij komt 
kijken. Velen hebben geen idee hoeveel mensen er in een operatiekamer nodig zijn. En die 
extra vijf minuten die we pakken om de kleine patiënt een fijn gevoel te geven winnen we niet 
alleen dik terug omdat het juist veel tijd kost om een angstig kind onder narcose te brengen, 
maar zijn ook nog eens enorm belangrijk voor de ervaring van het kind. Een operatie is voor 
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jonge patiënten nooit fijn, maar door ze op deze manier op hun gemak te stellen, kunnen we 
ze een trauma besparen. En dat staat voor ons voorop.’ Bron: AD, 12 december 2021. 
 
 

 

Muzikant Jan Rot (63) is getrouwd met Daan (46). Ze hebben vier kinderen: dochters Elvis 
(19) en Maantje Piet (10) en zoons Rover (16) en Wolf (13). © Manon van der Zwaal  
 
Zoals ik me nu voel, haal ik de kerst niet eens 
 
Muzikant Jan Rot hoorde in juli dat hij ongeneeslijk ziek is. Deze week voelt hij zich bijzonder 
belabberd, maar dat blijkt een andere reden te hebben dan hij dacht. 
 
Met de aankondiging van nieuwe coronamaatregelen wordt al voelbaar dat mijn ‘laatste 
verjaardagsfeest’ in Nieuwe Luxor ernstig gevaar loopt. Die donderdag lig ik de hele dag in 
bed. Energie sparen voor Rotavond in Walhalla, fijnste plek van Rotjeknor. 
 
‘Laat Wolf met je meegaan,’ oppert Daan. ‘Kan hij helpen met sjouwen en opstellen.’ Goed 
idee. 
 
‘Zal ik ook mijn gitaartje meenemen?’ vraagt Wolf als we de spullen inladen. Huh? O, oké, ik 
snap ’m. ‘Ja hoor, prima.’  
 
Na de soundcheck halen we Thais op het pleintje. ‘In verband met corona moet u buiten 
wachten,’ zegt het meisje als de bestelling is gedaan.  
 
‘Mag ik niet in dat hoekje?’ zak ik in. ‘Ik ben kankerpatiënt en heb het buiten steenkoud.’ 
 
Eenmaal in de kleedkamer krijg ik net drie happen door mijn keel. Man, wat gaat het beroerd 
de laatste dagen, aldus Jan. 
 
‘Nee, dat kan niet,’ zegt ze zonder een greintje empathie. 
 
Eenmaal in de kleedkamer krijg ik net drie happen door mijn keel. Man, wat gaat het beroerd 
de laatste dagen.  
Bij opkomst begin ik vertrouwd met Achtbaan, maar het plan om vanaf daar te improviseren 
uit mijn bundel Beste liedjes ooit wordt niks, voel ik en denk aan wat Daan net zei: doe gewoon 
je bekendste liedjes. Kost jou geen moeite en mensen horen die graag. 
 
‘We beginnen met de toegiften,’ grimas ik en schud ze uit de mouw. Mijn naam is Mien, Ankie, 
Rocker in Holland... langzaam komt er leven in de ouwe kat. En dan nu de verrassing. 
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‘Sinds een maand of twee heeft mijn jongste zoon de gitaar ontdekt. Ik heb hem een paar 
grepen voorgedaan, maar verder redt-ie zichzelf, precies zoals het hoort, liedje kiezen, 
akkoordenschema zoeken op YouTube en meepielen. En wat is er nog beter dan 
oefenen? Optreden! Jullie zijn getuige van zijn live-debuut. Applaus voor Wolf Rot!’ 
 
Zie ze zitten, vader en zoon. We hebben niks afgesproken maar beginnen met de Everly 
Brothers, Grienen als het giet (Crying in the rain), en daarna Lieve jongen (Pretty Woman). 
‘Mercy!’ gromt Wolf in het breakje als Roy Orbison, en heeft de zaal in zijn zak. 
 
Glunderend loopt hij terug naar zijn plekje en nee, deze avond kan niet meer stuk. Groot 
geluk. Toch voel ik: het ‘spelen tot ik erbij neerval’ komt eng dichtbij. 
 
Ook Laszlo schrikt als hij me vrijdags ophaalt. ‘Het gaat zo slecht,’ erken ik, ‘ik heb morgen 
alvast afgezegd, ik kan niet meer.’ ’t Onderdak in Sassenheim, hoe vaak heb ik er niet 
gestaan. Ik wankel het podium op, maar wederom geeft mijn publiek toverkracht. Zaal en 
zanger zijn één.  
 
Na afloop blijkt de persconferentie onverbiddelijk, 2-12 moet verplaatst naar volgend jaar. 
Lekker dan. Zoals ik me nu voel, haal ik de kerst niet eens. Met mijn kleren nog aan val ik in 
bed, en lig 24 uur voor pampus. 
 
‘Doe jij eens een zelftest,’ zegt Daan. Ik? Na mijn boosterprik? Braaf draai ik het stokje in mijn 
neus. Twee streepjes. Dat ik dat niet eerder had bedacht! Ik was toch verkouden geworden 
ook? Ik kan wel dansen. Het is niet de kanker, ik heb corona! Hallelujah! Bron: AD, 12 
december 2021.   
 

 
Diederik Gommers @ ANP 
 
Diederik Gommers wil Hugo De Jonge niet opvolgen als minister: ‘Past 
niet bij mij’ 
 
Diederik Gommers sluit uit dat hij de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
wordt. Dat vertelt hij in de BNR-podcast Vraag het Gommers. ’Er zitten heel veel dingen aan 
die niet bij mij passen.’ 
 
Het gonst van de geruchten sinds vrijdag naar buiten kwam dat Hugo De Jonge niet door zal 
gaan als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zelf gaf De Jonge aan ‘bereid en 
beschikbaar’ te zijn om door te gaan met de zorgportefeuille, maar het ministerie krijgt geen 
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CDA-bewindslieden, vertelde een bron aan deze site. In een interview in de Volkskrant uit 
augustus gaf Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, aan er voor open 
te staan. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, 
wordt het in ieder geval niet. 
 
Een luisteraar van de BNR-podcast Vraag het Gommers vraagt de intensivist of hij open staat 
voor de huidige functie van Hugo De Jonge. ‘Nee, dat ga ik echt niet doen. Het past zo niet bij 
mij’, reageert Gommers. ‘Ik heb niks met heel lang vergaderen. Ik heb echt een hekel aan 
documenten doornemen. Ik hoor de verhalen van de minister, dan staat de tas al klaar als je 
naar huis gaat van al die documenten die je voor de volgende dag moet doornemen. Oh, daar 
heb ik zo’n hekel aan.’ 
 
Al ziet Gommers ook wel positieve dingen aan een eventueel ministerschap. 
‘De persconferentie zou ik niet erg vinden. Ik bedoel dat kan ik. Ik zou het ook heel leuk vinden 
om over grote onderwerpen na te denken en te discussiëren met elkaar. Maar er zitten heel 
veel dingen aan die niet bij mij passen. Dus nee, dat ga ik niet doen.’ 
De 57-jarige Gommers is vooralsnog niet gepolst en dat verwacht hij ook niet. ‘Ik ben veel te 
lastig. Ik loop heel slecht in het gareel. Zo ‘n beleidsplan dat je dan moet aanhouden en je dan 
aanpassen aan de partij. Ik ben ook helemaal niet lid van een partij.’ Bron: AD, 12 december 
2021. 
 

 
 
Studenten versieren een kerstboom bij verzorgingstehuis de Taling. © Marc Bolsius 
 
Studentenvereniging in Den Bosch brengt kerst naar ouderen 
 
Kerstversiering ophangen en maaltijden uitdelen in zorgcentrum De Taling: vooral voor de 
ouderen, maar ook zeker voor zichzelf staken de leden van k.s.v Gremio Unio in Den Bosch 
woensdagmiddag de handen uit de mouwen. Jaarlijks probeert de studentenvereniging 'terug 
te geven’ aan de samenleving door ‘mensen te helpen die het nodig hebben’, zegt de 21-jarige 
woordvoerder Daan Peek. 
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‘Mensen kennen het imago van een studentenvereniging’, zegt Peek. ‘We zuipen alleen maar 
en doen niets ‘serieus.’ Wij willen laten zien dat we ook goede dingen doen. Niet alleen voor 
onszelf, maar ook als we anderen kunnen helpen. We willen onze vereniging in een goed 
daglicht zetten.’ Volgens de vereniging kunnen de mensen dat extraatje dit jaar nog meer 
gebruiken vanwege corona. 
 
Het is niet de eerste keer dat de studenten zich inzetten bij De Taling. Voor de vereniging is 
het een jaarlijks terugkerende activiteit om iets te doen voor de ouderen. Vorig jaar was het 
lastig vanwege de pandemie, maar dit jaar wilden ze de draad weer oppakken. Bron: AD, 12 
december 2021. 

 

 

Zara Rutherford bij haar vertrek uit België, in augustus van dit jaar. © Reuters 
 
Vlaams-Britse tiener die solo de wereld rond vliegt, zoekt 'barmhartige’ 
KLM-piloot die haar hielp 
 
De 19-jarige Zara Rutherford, die als jongste vrouw ooit solo de wereld rondvliegt, is zaterdag 
aangekomen in Zuid-Korea. Maar om daar te kunnen landen kreeg de Vlaams-Britse tiener 
boven de Japanse Zee hulp van een ‘barmhartige’ KLM-piloot. Die zorgde ervoor dat ze contact 
kon leggen met de luchtverkeersleiding, nadat ze met haar eigen radio geen verbinding tot 
stand wist te brengen. 
 
De KLM-piloot van vlucht KLM 868 die in de buurt was van Rutherford, stuurde haar 
berichten door naar de luchtverkeersleiders en hielp haar met het vinden van de juiste 
frequenties. ‘De piloot was uitermate vriendelijk en behulpzaam’, laat Rutherford weten op 
haar Facebookpagina, waar ze bijna 20.000 volgers heeft. Ze noemt hem de ‘barmhartige 
samaritaan’ en plaatste een oproep om de piloot in kwestie te vinden, zodat ze de piloot 
persoonlijk kan bedanken. 
 
De KLM-gezagvoerder en zijn copiloot konden aan de hand van de positie die zij doorgaf 
frequenties voor haar zoeken, laat een KLM-woordvoerster Marjan Rozemeijer weten. ‘Het 



121 
 

KLM-vliegtuig vloog vele malen hoger waardoor het als baken en tussenpersoon kon fungeren 
tussen haar en de Japanse luchtverkeersleiding. Hierdoor kon uiteindelijk de juiste 
radiofrequentie voor haar worden gevonden waardoor ze weer in direct contact stond met de 
grond.’ 
 
Inmiddels is er contact tussen de gezagvoerder en Zara en haar team. ‘In de lucht gaat onze 
verantwoordelijkheid verder dan alleen zorgen voor een veilige operatie voor de eigen 
passagiers en crew. Daar waar we kunnen, helpen we bemanning van andere vliegtuigen’, 
aldus de woordvoerster. 
 
Rutherford begon haar wereldrecordpoging halverwege augustus in het Belgische Kortrijk. 
Daarvandaan vloog ze in haar ultralicht sportvliegtuigje naar Schotland, om vervolgens 
IJsland, Groenland, Canada en de Verenigde Staten aan te doen en daarna verder te vliegen 
naar Colombia. 
 
Langs de Amerikaanse westkust is ze weer richting het noorden gereisd. Vanuit Alaska is 
Rutherford naar Rusland overgestoken en inmiddels is ze dus in Zuid-Korea aangekomen. Via 
onder meer Indonesië, India en het Midden-Oosten wil ze weer naar België terugkeren. 
 
Rutherford staat er helemaal alleen voor, er is ook geen volgvliegtuig. Het huidige Guinness 
World Record is in handen van de Amerikaanse Shaesta Waiz die 30 was toen ze in 2017 haar 
solotoer volbracht. Bron: AD, 12 december 2021. 
 
Aangifte tegen  Hugo De Jonge heeft tot en met zondag 52.000 
aanmeldingen  
 
Het initiatief om aangifte te doen tegen demissionair minister Hugo De Jonge heeft tot en met 
zondag 52.000 aanmeldingen opgehaald. 
 
Volgens de initiatiefnemers deed De Jonge eind november in de Eerste Kamer bedreigende 
uitspraken richting ongevaccineerden. De Jonge zei toen ’vrij goed, vrij precies per postcode, 
te weten waar die wonen’, toen hem werd gevraagd waar de groep zit die tegen vaccineren is. 
Op dit moment wordt door de initiatiefnemers met juristen gekeken hoe kansrijk de aangifte 
is en hoe die het beste ingediend kan worden. Dat zou op zijn vroegst begin januari gebeuren.  

‘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 de 
initiatiefnemers. De aangifte zou ook gericht worden op belediging, omdat de minister in de 
Eerste Kamer sprak over ‘wappies.’ Dat wordt volgens de initiatiefnemers door veel mensen 
als beledigend en discriminerend ervaren. Bron: AD, 12 december 2021. 

Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa test positief  

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft positief getest op Covid-19, meldt de 
regering in een verklaring. De president vertoont slechts milde symptomen en is inmiddels in 
zelfisolatie. ’De president, die volledig is gevaccineerd, is in zelfisolatie in Kaapstad en heeft 
alle verantwoordelijkheden voor de komende week gedelegeerd aan vice-president David 
Mabuza.’ Bron: AD, 12 december 2021. 

VK vreest vloedgolf van Omikron daarom versnelling booster 

Het Verenigd Koninkrijk vreest een 'vloedgolf' van de Omikron-variant. Daarom heeft de Britse 
premier Boris Johnson in een televisietoespraak een versnelling van het boosterprogramma 
aangekondigd. Alle volwassenen in zijn land zullen vanaf volgende week worden uitgenodigd 
voor een boosterprik. Dat is een maand sneller dan tot nu toe was gepland. Twee prikken 
zouden volgens Johnson te weinig bescherming geven tegen de nieuwste variant.  
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Vanaf morgen kan iedereen boven de 18 jaar deze prik halen. Johnson heeft onder meer het 
leger gevraagd te helpen bij de campagne. Ook zijn er nog meer vrijwilligers nodig om dit plan 
uit te voeren. In het Verenigd Koninkrijk werden zondag 1239 nieuwe besmettingen met de 
Omikron-variant bevestigd, bijna een verdubbeling tegenover de 633 besmettingen die 
zaterdag waren gerapporteerd. Bron: AD, 12 december 2021. 

Aantal met corona besmette daklozen in Eindhoven loopt op: drie 
opvanglocaties blijven dicht 

Drie van de vier opvanglocaties van daklozen in Eindhoven blijven dicht. De gebruikers 
moeten in quarantaine blijven vanwege de coronabesmettingen.  

Het aantal besmettingen is opgelopen van 15 naar 37, zo is vastgesteld na het testen van alle 
personen. De quarantaine geldt voor vijf dagen. Komende woensdag wordt iedereen opnieuw 
getest.  

Agelopen week werd bekend dat alle vier locaties met in totaal zo’n 110 daklozen op slot 
moesten. Zaterdag meldt beheerder Springplank 040 dat de opvang van Opstart040 aan de 
Bellefroidlaan weer open is. Daar zijn geen besmettingen meer geconstateerd en kunnen 
nieuwe daklozen worden opgevangen.  

In de hoop om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, worden zaterdag mensen 
verplaatst van de locaties aan de Mathildelaan en de Rector Baptistlaan in Stratum. Negatief 
geteste personen van de Mathildelaan verkassen naar de winteropvang aan Rector 
Baptistlaan. Besmette mensen van de winteropvang worden geplaatst in de opvang aan de 
Mathildelaan.  

‘Het is aan de Mathildelaan heel moeilijk om de mensen anderhalve meter afstand van elkaar 
te laten houden’, verklaart directeur Thijs Eradus van Springplank 040, de beheerder van de 
opvanglocaties. ‘We hopen dat we op tijd zijn met het verplaatsen van negatief geteste mensen 
naar de winteropvang.’ 

Op de locatie aan de Barrierweg kunnen de positief en negatief geteste passanten wel van 
elkaar worden gescheiden. Daar is een aparte quarantaine-afdeling gemaakt voor de besmette 
personen. 

Eradus noemt de situatie voor daklozen om in isolatie te moeten blijven ‘ingewikkeld.’ ‘Het 
merendeel blijft binnen, maar je kunt ze dat niet verplichten. We proberen afspraken te 
maken. Mensen van de Mathildelaan die naar buiten gaan mogen alleen op die plek 
terugkomen.’ 

Als besmette daklozen een gevaar voor de gezondheid van anderen opleveren dan zouden ze 
‘in theorie van straat kunnen worden gehaald’, stelt Eradus. ‘Stel dat iemand fors ziek is en 
misschien psychotisch is dan gaan we daarover in overleg met de politie.’ 

Om de situatie goed in te gaten houden, wordt volgens Eradus extra gesurveilleerd bij de 
locatie in Stratum. Aan de Mathildelaan is regulier al sprake van dergelijk toezicht. Bron: ED, 
11 december 2021. 

Corona na 83 jaar nekslag voor kapperszaak L. Visser 

Kapperszaak L. Visser op de Ferdinand Bolstraat in De Pijp in Amsterdam heeft vandaag de 
laatste dag gedraaid. Na 83 jaar moet de familiezaak de deuren sluiten. De coronacrisis gaf 
het laatste zetje. ‘De laatste jaren verloren we klanten en konden we ons hoofd niet meer 
boven houden.’ 

Kappersdochter Linda Visser runt haar zaak inmiddels sinds 2004: ‘Het is echt een 
familiezaak. De zaak was van mijn opa, en ook mijn ouders hebben hier gewerkt.’ Het voelt 
voor Visser dus echt als een thuis. ‘Het is echt mijn plek, je bent je huis kwijt vanaf morgen.’  
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Niet alleen Visser zelf komt al decennia in de salon. Een man die plaats heeft genomen in de 
kappersstoel kwam hier als kleuter al met zijn vader. Ook kapster Elles Kommings is er 
opgegroeid. ‘Als ik vroeger ruzie had met mijn moeder, rende ik hier naar binnen’, zegt ze. Het 
werk is voor haar dus veel meer dan alleen het haren knippen. 

Ze kent geheimen die niemand anders weet en bouwt een band op met haar klanten. ‘Een tijd 
geleden zat er een man in mijn stoel. Hij vertelde mij dat hij ongeneeslijk ziek was, terwijl zijn 
ouders het nog niet wisten. Dat is toch geweldig?’ Een wachtende man bevestigt dit: ‘Ik deelde 
mijn hele leven met Elles, en zij vertelde haar gebeurtenissen weer aan mij.’ 

 

@ NH Nieuws 

De afgelopen jaren zagen de medewerkers de buurt veranderen. ‘Er zijn steeds meer expats 
en steeds meer studenten. Door de coronacrisis werken mensen meer thuis en komen ook 
onze klanten uit bijvoorbeeld Almere en Purmerend niet meer langs’, zegt Visser.  

Ondanks dat ze het er heel moeilijk mee hebben, proberen ze positief te blijven. ‘Soms moet 
je slim wezen, in plaats van in je hart voelen.’ Kommings hoopt dat nieuwe deuren zich 
openen, misschien bij een andere zaak of in een heel ander beroep. ‘We gaan het zien’, zegt 
ze. Bron: NH Nieuws, 11 december 2021. 

Ook uitduel Manchester United staat door corona-uitbraak op de tocht 

Er staat een groot vraagteken achter het midweekse Premier Leaque-duel van Manchester 
United met Brentford. The Red Devils kampen met een corona-uitbraak. Enkele spelers en 
stafleden zijn zondagochtend positief getest op het virus, waardoor de club vreest voor een 
soortgelijke situatie als bij het door corona geteisterde Tottenham Hotspur. Een definitief 
besluit over het doorgaan van de uitwedstrijd in West-Londen is nog niet genomen. 

Engelse media melden dat de selectie van Manchester United die zaterdag afreisde voor de 
Premier Leaque-wedstrijd tegen Norwich City (0-1 winst) negatief heeft getest op het 
coronavirus. Nieuwe tests op zondagochtend leverden echter een klein aantal positieve 
uitslagen op onder spelers en stafleden. De positief geteste spelers werden naar huis gestuurd, 
waarna de training beperkt bleef tot een individueel programma om contact tussen spelers 
onderling te vermijden. 

Dean Smith, manager van Norwich City, maakte vrijdag bekend dat hij in afwachting was van 
testresultaten, nadat enkele spelers ziek waren geworden. Er is niet bevestigd of zij positief 
testten op corona. Manchester United heeft de Premier League op de hoogte gebracht van de 
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corona-uitbraak. De kans bestaat dat er een streep gaat door het Premier League-duel van 
aankomende dinsdag met Brentford en dat de wedstrijd later wordt ingehaald.  

Het nieuws van de corona-uitbraak bij Manchester United komt slechts enkele dagen nadat 
de Conference League-ontmoeting van Tottenham Hotspur met Stade Rennes op donderdag 
werd uitgesteld, nadat dertien spelers en stafleden van the Spurs positief op het virus waren 
getest. Ook de Premier League-wedstrijd van zondag tegen Brighton & Hove Albion werd uit 
voorzorg afgelast. Voor het treffen met Stade Rennes kon de UEFA geen nieuwe datum vinden, 
waardoor de kans heel groot is dat de Franse club een reglementaire overwinning krijgt 
toebedeeld, wat zou betekenen dat Vitesse als tweede eindigt in Groep G van de Conference 
League en Europees overwintert.  Bron: Voetbal Zone, 12 december 2021. 

‘Moeder met corona op de ic en een te vroeg geboren kind, dat wil je niet’ 

 

Mieke Kerkhof, geboren in Enter, is gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch  
@ Omroep Brabant  
 
Je kunt met goede informatie aan zwangere vrouwen het verschil maken als het gaat over de 
vraag vaccineren of niet. Dat is de ervaring die Mieke Kerkhof, gynaecoloog in het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, heeft. ‘Veel zwangere vrouwen zeggen 'liever niet', want ik 
weet niet wat de langetermijneffecten voor het kind zijn. Wij zeggen 'liever wel', want als je als 
zwangere vrouw corona krijgt dan word je daar zieker van.’ 
 
Kerkhof vertelt zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant over ongevaccineerde 
zwangere vrouwen die op de intensive care belanden. Een kindje moet dan eerder op de wereld 
worden gezet omdat je een moeder anders niet goed kunt beademen, legt ze uit. ‘Dan heb je 
dus als moeder ernstige Covid en een te vroeg geboren kind. En de langetermijneffecten van 
prematuriteit liegen er ook niet om. Een lastige situatie.’  
 
Alle gynaecologen in Nederland zijn er volgens Kerkhof 'heel erg zeker van dat er gevaccineerd 
moet worden bij zwangere vrouwen.’ Reden voor het ziekenhuis in Den Bosch om afgelopen 
week een webinar te organiseren speciaal voor zwangere vrouwen.   
 
Daarbij is er in het ziekenhuis continu iemand aanwezig die juist deze doelgroep informeert. 
Informatie waar veel behoefte aan is, zo constateert ze na de 'enorme belangstelling' voor het 
webinar deze week. De chat was volgens haar zo druk dat deze niet bij te houden was. Bron: 
Omroep Brabant, 12 december 2021. 
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Frankrijk begint onderzoek naar handel in valse QR-codes 
 
In Frankrijk zijn 400 onderzoeken gestart naar netwerken die valse QR-codes verspreiden. 
Dat heeft minister Darmanin van Binnenlandse Zaken op de Franse radio gezegd. Volgens 
hem heeft de politie al duizenden van zulke netwerken ontdekt. Ook zijn er mensen opgepakt; 
hoeveel precies zei Darmanin niet. 
 
De minister zei ook dat de straffen voor het verspreiden van valse QR-codes ‘extreem zwaar’ 
zijn: iemand die daarin handelt kan een gevangenisstraf krijgen die oploopt tot vijf jaar en een 
boete van 75.000 euro. 
 
In Frankrijk moeten mensen een QR-code laten zien in horeca, het openbaar vervoer, 
winkelcentra en ziekenhuizen. Iemand krijgt zo'n 'pass sanitaire' als die persoon volledig is 
gevaccineerd, hersteld is van het coronavirus of een negatieve testuitslag heeft. Bron: NOS, 
12 december 2021. 
 
Duizenden protesteren in Tsjechië tegen coronabeleid 
 
In Praag zijn ongeveer 4000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het 
coronabeleid. De betogers kwamen samen op het Wencelausplein in het centrum van de 
Tsjechische hoofdstad. Ze droegen geen mondkapjes en hielden geen afstand. Toen agenten 
de demonstranten vroegen zich aan de coronaregels te houden, werden ze uitgejouwd. 
 
Tsjechië kampt net als andere landen in Europa met een nieuwe coronagolf; de ziekenhuizen 
staan onder grote druk. Eind vorige maand gingen daarom nieuwe maatregelen in om het 
virus in te dammen, zoals een 2G-beleid in de horeca en op evenementen. Ook geldt er een 
avondlockdown tussen 22.00 en 05.00 uur. Bron: NOS, 12 december 2021. 
 
Politie beëindigt betoging in IJmuiden 
 
De politie heeft een groep mensen in IJmuiden uit elkaar gedreven die op een plein in het 
centrum waren samengekomen om te demonstreren tegen het coronabeleid van het kabinet. 
De burgemeester kondigde een noodbevel af ‘vanwege ernstige vrees voor de openbare orde’, 
waarna onder meer de mobiele eenheid ingreep. 
 
Nadat de betogers uiteen waren gedreven bij Plein 1945, liepen ze naar omliggende 
woonwijken. Daar rijdt de politie nu rond met ME-busjes. Bron: NOS, 12 december 2021. 
 
Mediapark en Catshuis extra beveiligd na berichten over protest 
 
Op meerdere plaatsen in het land is de politie extra alert op onrust door demonstranten. Er 
zijn volgens de politie ‘signalen dat er groeperingen de rechtsorde willen verstoren.’ Onder 
andere bij het Mediapark in Hilversum is er extra beveiliging, meldt de politie Gooi en 
Vechtstreek. Ook het Catshuis in Den Haag, waar het kabinet bijeen is om over 
coronamaatregelen te spreken, wordt extra beveiligd. Verder staat bij het Tweede 
Kamergebouw een aantal busjes van de marechaussee. 
 
Op sociale media is opgeroepen tot ‘verzet’ op onbekende locaties in het land vandaag. Volgens 
een woordvoerder van de politie gaat het om groeperingen die zich 'Defend' noemen en op open 
en besloten platforms op sociale media oproepen te gaan demonstreren. ‘De politie anticipeert 
daarop. Er zijn verschillende scenario's denkbaar’, aldus de woordvoerder. Bron: NOS, 12 
december 2021. 
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Werkgevers kunnen aanvraag indienen bij  UWV voor  nieuwste 
loonsteunregel 
 
Werkgevers kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen bij uitkeringsinstantie UWV voor 
de nieuwste loonsteunregeling. Met de zogenoemde Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) steunt het demissionaire kabinet bedrijven die worden geraakt door 
de nieuwe coronamaatregelen. 
 
Zo moeten kledingwinkels, restaurants, cafés, bioscopen en theaters al om 17.00 uur hun 
deuren sluiten. Die regel geldt in ieder geval tot 19 december en wordt op 14 december 
opnieuw beoordeeld. 
 
In deze zevende periode van de NOW is nieuw dat bedrijven die na 1 februari 2020 zijn gestart 
ook in aanmerking komen voor loonsteun. Werkgevers kunnen de coronasteun voor de 
maanden november en december tot en met 31 januari aanvragen. 
 
Voor de uitbreiding van de loonsteunregeling heeft het kabinet zo'n 2,2 miljard euro 
extra uitgetrokken, zo werd eind november bekend. Het kabinet was in eerste instantie 
nog huiverig om de NOW weer in het leven te roepen, wegens de verstorende werking op de 
toch al krappe arbeidsmarkt. Bron: AD, 13 december 2021.  
 
Zuid-Korea experimenteert met gezichtsherkenning in strijd tegen 
corona, ondanks zorgen om privacy 
 
De dichtbevolkte Zuid-Koreaanse stad Bucheon start in januari, ondanks zorgen over inbreuk 
op de privacy, met een proefproject waarbij de bewegingen van met het coronavirus besmette 
personen worden gevolgd via kunstmatige intelligentie, gezichtsherkenning en duizenden 
bewakingscamera's. 
 
Het systeem gebruikt een algoritme om de beelden van bijna 11.000 beveiligingscamera's te 
analyseren, gezichten te herkennen en bewegingen van geïnfecteerden en personen waarmee 
ze in contact kwamen in kaart te brengen. Ook ziet de kunstmatige intelligentie op iemand 
een mondkapje droeg of niet. 
 

 

Een Zuid-Koreaanse verpleegkundige neemt een coronatest af. © EPA  
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Zuid-Koreanen met het coronavirus worden vanaf januari door artificiële intelligentie, 
gezichtsherkenning en duizenden camera's gevolgd om zo veel mogelijk nieuwe besmettingen 
tegen te gaan. Het experiment van de Zuid-Koreaanse overheid gaat in het nieuwe jaar van 
start, ondanks zorgen om privacy. 
 
Het systeem gebruikt artificiële intelligentie en gezichtsherkenning om de beelden van zo'n 
10.820 beveiligingscamera's te analyseren en de bewegingen van een besmet persoon bij te 
kunnen houden. Ook wordt op deze manier bekeken met wie een besmet persoon van dichtbij 
contact heeft gehad en of diegenen een mondkapje droegen of niet. De nieuwe technieken 
zullen voor het eerst toegepast worden in Bucheon, een voorstad van Seoul met zo'n 800.000 
inwoners.  
 
Zuid-Korea is niet het eerste land dat gezichtsherkenning toepast om coronabesmettingen 
tegen te gaan. Ook China, Rusland, India, Polen, Japan en sommige Amerikaanse staten 
hebben geëxperimenteerd met de techniek. Dat de Koreanen nu op grote schaal gevolgd 
worden is niet onverwacht. Het land heeft al een agressief, hightech volgsysteem waarmee 
creditcardgegevens, locatiegegevens van telefoons, beveiligingscamerabeelden en andere 
persoonlijke informatie worden bijgehouden.   
 
De Koreaanse overheid hoopt met de nieuwe technieken het werk van het grote aantal contact- 
en brononderzoekers te verlichten, die soms zelfs 24-uursdiensten moeten draaien om alles 
bij te houden. ‘Het kan soms uren duren om beelden van een beveiligingscamera te 
analyseren’, schrijft burgemeester Jang Deog-cheon op Twitter. ‘Met 
gezichtsherkenningstechnologie kan die analyse zo gedaan zijn.’  
 
Eerdere invasieve maatregelen mochten veel steun ontvangen van de Zuid-Koreanen, maar 
mensenrechtenactivisten en politici maken zich nu toch zorgen. Ze zijn bang dat de overheid 
veel meer gegevens gaat verzamelen met de nieuwe technieken dan nodig is voor het bestrijden 
van de pandemie. ‘Het plan van de overheid is om een big brother te worden met Covid als 
excuus’, vertelt oppositiepartijlid Park Dae-chul aan persbureau Reuters. ‘Het is compleet 
verkeerd om het volk te monitoren en controleren met beveiligingscamera's die met 
belastinggeld zijn betaald zonder instemming van diezelfde bevolking.’ 
 
De Zuid-Koreaanse overheid ontkent dat de privacy van Koreanen wordt geschonden met de 
nieuwe technieken. Onder andere door de gezichten van mensen wazig te maken die niet voor 
het onderzoek worden geanalyseerd denken ze namelijk juist privacy te waarborgen. Er zijn 
nog geen plannen om het experiment in Bucheon verder uit te breiden naar de rest van het 
land. Bron: AD, 13 december 2021. 
 
In de Verenigde Staten is het aantal coronadoden opgelopen tot 800.000 
 
In de Verenigde Staten is het aantal sterfgevallen door toedoen van het coronavirus gisteren 
opgelopen tot 800.000. Dat blijkt uit een eigen telling van persbureau Reuters. Die trieste 
mijlpaal betekent dat het virus in de VS meer slachtoffers heeft gemaakt dan de staat North 
Dakota aan inwoners telt. De Verenigde Staten zetten zich schrap voor de naderende winter 
en daarmee een stijgend aantal Omikron-besmettingen, omdat mensen meer binnen 
vertoeven dan buiten. Bron: AD, 13 december 2021.  
 
Australië gaat de tijd tussen laatste inenting en boostershot verkorten 
 
Australië gaat de tijd tussen de laatste inenting en de boostershot verkorten. De opkomst van 
de Omikron-variant is daarvan de reden. Tot nu toe gold dat iedereen boven de achttien de 
booster kon halen, mits de laatste prik zes maanden geleden werd gezet. Die tussenliggende 
periode gaat nu naar vijf maanden. Tot nu toe zijn er in Australië zeventig Omikron-
besmettingen ontdekt, merendeels in miljoenenstad Sydney.  Bron: AD, 13 december 2021. 
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Schooldirecteur Victor van Toer van de Rotterdamse basisschool Het Open Venster worstelt 
iedere dag met de gevolgen van het coronavirus. © Frank de Roo 
 
Snotneuzen en zelftesten: een kijkje in het overlopende hoofd van de 
schooldirecteur 
 
Voor schooldirecteur Victor Van Toer beginnen de dagen met rekensommen. Hoeveel 
leerkrachten zijn er vandaag ziek? Hoeveel snotneuzen zijn er afwezig? Hebben we nog 
zelftesten over? Hij probeert overeind te blijven tussen de talloze snottebellen, onduidelijke 
regels en vaccin-mijdende ouders. Een kijkje in het overlopende hoofd van de schooldirecteur.  
 
‘Als ik ‘s ochtends wakker word, kijk ik als eerst op mijn telefoon of er collega’s zijn die 
coronaklachten hebben ontwikkeld’, vertelt de directeur van basisschool Het Open Venster in 
Rotterdam-Lombardijen. Op de dag dat dit interview met hem plaatsvindt in zijn kantoor, 
meldt een leerkracht dat haar partner positief is getest. De tweede collega die hij moet missen 
deze week. ‘Corona is een soort donkere wolk die boven de school hangt. Het bepaalt de dag. 
Moeten we klassen naar huis sturen of moeten we zorgen dat er een invaller binnen de school 
wordt geregeld?’ Bron: AD, 13 december 2021.   
 
Meeste ouders tegen vervroegen kerstvakantie 
 
De kerstvakantie op scholen moet niet met een week worden vervroegd, vindt een meerderheid 
van de ouders. Dat blijkt uit een peiling van Ouders & Onderwijs.  
 
Van de ruim 1700 deelnemende ouders geeft zestig procent aan dat scholen wat hen betreft 
sowieso open moeten blijven. Ze vinden dat hun kinderen dit schooljaar al veel lessen moesten 
missen. Dit kwam vooral door uitval van leraren en doordat kinderen zelf 
verkoudheidsklachten hadden. Voor ongeveer de helft van de ouders geldt dat hun kind dit 
schooljaar al drie of meer keren door corona thuiszat. 
 
De al ingevoerde nieuwe maatregelen kunnen niet allemaal op steun van ouders rekenen. Met 
name de mondkapjes vanaf groep 6 op de basisschool is volgens een kleine meerderheid (53 
procent) van de ouders geen passende maatregel.   
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Over het algemeen vinden de ouders de maatregelen op scholen meer dan voldoende. Slechts 
een kwart van de ouders vindt dat er meer maatregelen moeten komen.  
 
Door de vele quarantaines, uitval door zieke leerkrachten en leerlingen, ontstaat er weer 
nieuwe achterstand, aldus onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA). 
 
Eerder adviseerde het OMT een verlengde kerstvakantie door de scholen één week eerder te 
sluiten en preventieve zelftesten voor alle basisschoolleerlingen. Afgelopen vrijdag riep 
onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) basisscholen zelfs op om al een week voor de 
kerstvakantie uit zichzelf te sluiten. Op veel basisscholen zou een noodsituatie zijn ontstaan, 
zegt LIA. ‘Door de vele quarantaines, uitval door zieke leerkrachten en leerlingen, ontstaat er 
weer nieuwe achterstand.’ 
 
Onderwijsvakbond AOb gaat niet in op de oproep van de collega-vakbond, maar herhaalt wel 
het standpunt dat het de ‘minst slechte oplossing’ zou zijn om de kerstvakantie op scholen 
een week eerder te laten beginnen. Besturen van basisscholen zijn verdeeld over deze vraag. 
 
Het kabinet hakt de komende dagen officieel de knoop door over eventuele eerdere sluiting 
van de scholen. Bron: AD, 13 december 2021. 
 
Big Brother Award: ‘Privacyschenders’ Hugo De Jonge en Ferd 
Grapperhaus in de prijzen 
 
De demissionaire zorgminister De Jonge en diens justitiecollega Grapperhaus hebben dit jaar 
de twijfelachtige eer om winnaar te zijn van een Big Brother Award. Die awards worden ieder 
jaar door burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom uitgereikt aan ‘de grootste 
privacyschenders van Nederland.’ 
 
De Jonge kreeg met een ruime meerderheid van de stemmen de Publieksprijs vanwege de 
invoering van het coronatoegangsbewijs. Die maatregel is volgens Bits of Freedom 
‘onvoldoende gemotiveerd.’ Dat het kabinet de invoering van het 2G-beleid, waarbij een 
negatieve test niet meer volstaat om een QR-code te krijgen, voorlopig heeft uitgesteld, juicht 
de burgerrechtenorganisatie toe. 
 
Grapperhaus krijgt van de vakjury een oeuvreprijs ‘voor een hele rits aan misstappen’ van zijn 
ministerie. ‘Het komt niet vaak voor dat we een Lifetime Achievement Award uitreiken, maar 
dit ministerie heeft het zo bont gemaakt dat wij en onze vakjury eigenlijk geen andere optie 
zagen’, zegt Bits of Freedom-directeur Evelyn Austin.  
 
‘Zo maakt demissionair minister Grapperhaus van de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stiekem een nieuwe geheime dienst, overtreedt de 
politie onder zijn toezicht keer op keer de wet en lijkt onze minister voor Rechtsbescherming 
compleet spoorloos te zijn.’ 
 
Grapperhaus heeft zijn award persoonlijk in ontvangst genomen. Minister De Jonge was 
daarvoor te druk. De Felipe Rodriguez Award, die juist bestemd is voor iemand die zich heeft 
ingezet voor privacy, ging zondag al naar mensenrechtenadvocaat Nani Jansen Reventlow. 
Bron: AD, 13 december 2021. 
 
Honderden prikkers plaatsen blijmoedig boostervaccins: ‘Het voelt zo 
dankbaar’ 
 
Er is een hoop kritiek op de trage boostercampagne, maar evenzogoed hebben zich honderden 
prikkers aangemeld, van wie een deel al lang en breed met pensioen, die blijmoedig de vaccins 
plaatsen.  
 
Els Jonker(70) gepensioneerd jeugdarts werkt 1 dag per week op de priklocatie in Deventer. 
‘Ik was eigenlijk al met pensioen, maar ik heb me toch weer aangemeld. Ik heb ervaring met 
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grote vaccinatiecampagnes en het is mijn vak om bij te dragen aan de volksgezondheid. Wij 
werden wel eens het ‘dorre hout’ genoemd, maar dat dorre hout staat al de hele crisis keihard 
te werken. Er zijn ontzettend veel 65-plussers hier.’ 
 
Wat is het verschil nu met de boostercampagne? 
‘De mensen die nu komen zijn de ouderen, zij waren in januari al blij toen ze hun eerste prik 
kregen. Opnieuw zijn zij blij.’ 
 
Zijn er twijfelaars? 
‘Ja zeker, maar dat zijn niet de mensen die de booster halen, maar de mensen die nu pas hun 
eerste prik halen. Die zijn vaak zo bang geworden door wildwestverhalen op social media. 
Door de tijd voor ze te nemen en ze als arts uit te leggen krijg ik ze vaak wel rustig. Maar ik 
ga niet soebatten.’ 
 
Worden jullie als prikkers geraakt door het negatieve sfeertje rond de booster? 
‘Bij de koffie hebben we het er wel over, maar wij zijn vooral heel hard aan het werk. De sfeer 
is leuk, we willen met zijn allen deze klus klaren. Het voelt heel goed zo concreet bij te dragen.’ 
 
Hoe lang gaat u nog door? 
‘Geen idee, misschien wel tot mijn 80ste.’ Bron: AD, 13 december 2021. 
 
De coronacijfers in Rusland blijven dalen 
 
De coronacijfers in Rusland blijven dalen, zij het met mondjesmaat. Vandaag meldt de 
gezondheidsdienst 29.558 nieuwe besmettingen. Gisteren telde men er 29.929. Ook het 
aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen is vandaag, met 1121, iets lager dan een dag 
eerder. Zondag werden 1132 overlijdens geregistreerd. Bron: AD, 13 december 2021. 
 
In Rusland is bij zestien personen die terugkeerden uit Zuid-Afrika 
de Omikron-variant vastgesteld 

 
In Rusland is bij zestien personen die terugkeerden uit Zuid-Afrika de Omikron-variant 
vastgesteld, meldt vicepremier Tatjana Golikova. Het eerste twee besmettingen met de 
virusmutatie in Rusland werden op 6 december waargenomen. Of het huidige aantal inclusief 
de twee eerdere infecties is, is vooralsnog onduidelijk. Bron: AD, 13 december 2021. 
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Uitvaartverzorgers Erica Leeuwis en Henny de Zeeuw in een verzorgingsruimte van het 
uitvaartcentrum. © Jeffrey Groeneweg 
 
Anderhalve meter bij een uitvaart? ‘Mensen knikken begrijpend, maar 
storten daarna toch in elkaars armen’ 
 
Uitvaartcentra maken overuren en niet alle nabestaanden volgen de coronaregels even 
goed. ’Soms liegen familieleden dat ze niet besmet zijn, terwijl ze dat wél zijn. Dat neem ik die 
mensen niet kwalijk, want iedereen wil toch bij de uitvaart van zijn vader of moeder zijn?’ 
 
Het is topdrukte bij uitvaartcentra in het hele land en niet alleen vanwege corona. In november 
overleden 3500 meer mensen dan op basis van het jaargetijde verwacht mag worden. Ook bij 
Meenhuis en Van der Kraan met vestigingen in onder meer Zwijndrecht en Rotterdam worden 
meer overledenen binnengebracht dan gebruikelijk. ‘Van de twaalf mensen die we nu in huis 
hebben in afwachting van hun uitvaart, is bij drie corona vastgesteld’, zegt uitvaartverzorger 
Erica Leeuwis uit Hendrik-Ido-Ambacht. Bron: AD, 13 december 2021. 
 
De Omikron-variant verspreidt zich in VK in een 'fenomenaal tempo' 
 
De Omikron-variant verspreidt zich in een 'fenomenaal tempo', zegt de Britse minister van 
Volksgezondheid Sajid Javid. Wie twee coronaprikken heeft gehad, is kwetsbaar en zou snel 
een boostershot moeten halen, aldus de minister. Hoewel er nog geen sterfgevallen aan de 
virusvariant worden toegeschreven zou Omikron inmiddels achter veertig procent van de 
infecties in hoofdstad Londen zitten. 
 
Als de overheid niet optreedt, kan de gezondheidszorg 'overweldigd' worden, volgens Javid. 
‘Wat we nu weten over Omikron is dat het zich in een fenomenaal tempo verspreidt, iets dat 
we niet eerder hebben gezien. Het aantal besmettingen verdubbelt elke twee tot drie dagen.’ 
De zorgminister voorziet een 'vloedgolf aan infecties.’ Javid: ‘We zitten weer in een race tussen 
de vaccins en het virus.’ Bron: AD, 13 december 2021. 
 

 

Robert Gesink  @ Cor Vos 
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Gesink mist trainingskamp vanwege besmette zoon 

Robert Gesink moet het trainingskamp van Jumbo-Visma in Spanje overslaan. Het zoontje 
van de 35-jarige klimmer heeft positief getest op het coronavirus. Gesink blijft daardoor 
voorlopig met zijn familie in quarantaine in hun woning in Andorra. 

‘Maak je geen zorgen, we verkeren allemaal in goede gezondheid en Bram vertoont alleen maar 
lichte symptomen’, schrijft Gesink op Instagram over zijn 6-jarige zoon. ‘We volgen natuurlijk 
de regels in Andorra en de protocollen van het team om verspreiding van het virus te 
voorkomen. Helaas kan ik niet naar Spanje reizen om met mijn teamgenoten mee te gaan op 
trainingskamp.’  

Gesink is al enkele weken aan het trainen in de Pyreneeën. In Andorra is een flink pak sneeuw 
gevallen, zo blijkt uit een foto op het Instagram-account van de wielrenner. Gesink heeft een 
deel van zijn balkon sneeuwvrij gemaakt en daar zijn fiets in de zogeheten tacx gezet, zodat 
hij daar met uitzicht op de bergen toch kan trainen. De Varssevelder rijdt al sinds 2006 voor 
de Nederlandse wielerploeg uit de UCI WorldTour. Gesink verlengde dit jaar zijn contract bij 
Jumbo-Visma tot eind 2023. Bron: AD, 13 december 2021. 

Djokovic op spelerslijst Australian Open, Williams niet 

Novak Djokovic staat op de zogenoemde entry list van de Australian Open, het eerste 
grandslamtoernooi van het jaar dat op 17 januari begint. De nummer 1 van de wereld uit 
Servië heeft zich nog niet uitgesproken over deelname aan het toernooi in Melbourne, waar 
een vaccinatie tegen het coronavirus voor alle betrokkenen verplicht is. Titelverdediger 
Djokovic weigert tot dusverre zijn vaccinatiestatus bekend te maken. 

Serena Williams prijkt niet op de lijst. De Amerikaanse, die de laatste van haar zeven titels op 
de Australian Open won in 2017, kende een door blessures gehinderd seizoen. Ze kwam sinds 
haar opgave wegens een enkelblessure in de eerste ronde van Wimbledon niet meer in actie. 
Organisator Craig Tiley sprak vorige maand nog de verwachting uit de 40-jarige Amerikaanse 
in Melbourne te kunnen verwelkomen. Bron: AD, 8 december 2021. 

  

© AFP — Pierre-Hugues Herbert gaat niet naar de Australian Open.  

Herbert wil geen vaccin en mijdt Australian Open 
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De Franse tennisser Pierre-Hugues Herbert ontbreekt volgende maand op de Australian Open. 
De 30-jarige Herbert, een van de beste dubbelspelers ter wereld, heeft zich niet laten 
vaccineren tegen het coronavirus. Hij mag daarom niet meedoen aan het eerste 
grandslamtoernooi van het jaar. 

‘Ik ben niet gevaccineerd en dus is het voor mij niet mogelijk om naar Australië te reizen’, zegt 
Herbert in de Franse krant L'Alsace. ‘Het is een persoonlijke keuze om me niet te laten 
vaccineren. Ik weet niet hoe lang ik dit kan volhouden, hoe lang ik tennisser kan zijn zonder 
vaccin. Ik kan niet alleen Australië niet in, maar ook de Verenigde Staten en Oostenrijk. Het 
is een complex onderwerp.’ 

Herbert won dit jaar met zijn landgenoot Nicolas Mahut voor de tweede keer Roland Garros. 
Het Franse duo, dat alle grandslamtoernooien in het dubbelspel al eens heeft gewonnen, 
zegevierde afgelopen maand ook voor de tweede keer op de ATP Finals. 

Het is nog steeds onduidelijk of Novak Djokovic meedoet aan de Australian Open. Van de 
nummer 1 van de wereld is zijn vaccinatiestatus onbekend. ‘Onder deze voorwaarden en met 
deze chantage zal Novak waarschijnlijk niet spelen daar’, zei zijn vader vorige maand. Bron: 
AD, 12 december 2021. 

 

© EPA — Novak Djokovic. 

Australian Open: geen medische uitzondering Djokovic 

De toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, heeft het gerucht ontkracht dat 
voor Novak Djokovic een uitzondering wordt gemaakt met betrekking tot vaccinatie. Tiley 
herhaalde nog maar eens dat ook de nummer 1 van de wereld gevaccineerd moet zijn om deel 
te nemen. 

‘Om vooraf duidelijk te zijn: niemand kan de Australian Open spelen zonder vaccinatie’, zei 
Tiley. ‘De enige voorwaarde waaronder je kunt deelnemen, is als je een medische vrijstelling 
krijgt van de Australische autoriteiten. Maar ik heb vanmorgen rapporten gezien en er zijn op 
dit moment geen medische vrijstellingen verleend.’ 



134 
 

De nummer 1 en negenvoudig kampioen staat op de eerder deze week verschenen 
deelnemerslijst, maar dat zegt volgens Tiley niet zoveel. ‘Iedereen komt op de deelnemerslijst. 
Het is geen toezeggingslijst over wie er precies in de loting meegaan. Dat komt over enkele 
weken wanneer de daadwerkelijke lijst definitief wordt.’ . Bron: AD, 12 december 2021.  

De Grote Peiling in België: Minder vrijheden voor wie vaccin weigert, 
vinden 7 op 10 Belgen 

Voor bijna zeven op de tien Belgen (66 procent) is verplichte vaccinatie geen taboe, meldt  Het 
Laatste Nieuws. Bij een gelijk aantal gevaccineerden is het beperken van de vrijheid van niet 
ingeënte medelanders evenmin een probleem. De helft van onze zuiderburen zou ook kinderen 
vaccineren tegen het coronavirus. 

Uit een onderzoek komt naar voren dat Vlamingen grotere voorstanders van restricties 
zijn dan Walen en meer nog dan Brusselaars. Repectievelijk gaat het om 73, 65 en 58 procent. 
Het ontslaan van ongeprikt zorgpersoneel ligt gevoeliger. 55 procent van de Belgen is 
daarvoor, 30 procent tegen en 15 procent weet het niet. Bron: AD, 13 december 2021.  

Verplichte vaccinatie is voor bijna 7 op de 10 Belgen geen taboe. De helft van de Belgen is 
ervoor gewonnen om jonge kinderen te vaccineren. Als het aan 7 op de 10 gevaccineerden ligt, 
beperken we de vrijheden van de ongevaccineerden. En amper 3 op de 10 Belgen heeft 
vertrouwen in hoe onze regeringen deze pandemie bestieren. Dat blijkt uit de Grote Peiling 
van onder meer deze krant en VTM Nieuws. Bron: HLN, 13 december 2021. 

Frankrijk zal komende maand overspoeld worden door zesde coronagolf 

Volgens het hoofd van de Parijse ziekenhuisgroep Assistance Publique–Hôpitaux de Paris, 
Europa's grootste zorginstelling, zal Frankrijk komende maand overspoeld worden door 
een zesde coronagolf. Terwijl het land nog kampt met de vijfde door de deltavariant 
veroorzaakte besmettingsgolf zal de besmettelijkere Omikron-variant in januari voor een 
nieuwe zorgen, zegt Martin Hirsch tegen RTL Radio. ‘We hebben het nog niet over Omikron 
gehad, de zesde golf die in januari komt.’ Bron: AD, 13 december 2021. 

Bidden dat corona verdwijnt, kinderen in de klas deden het bijna elke dag 

Aanstaande woensdag 15 december is het een jaar geleden dat de scholen vanwege corona 
voor de tweede keer sloten. Dit was voor mij het weet-u-nog-waar-u-was-toen-bekend-werd-
dat-moment van de hele coronacrisis tot nu toe. 

 

Marieke Dubbelman: ‘Als er iets is, waar ik in 2021 echt ontzettend dankbaar voor ben, is het 
wel dat de scholen nu wel open zijn gebleven.’ © Angeliek de Jonge 
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Columniste en journaliste Marieke Dubbelman schrijft op maandag over zaken in Utrecht of 
de regio die haar zijn opgevallen. Dit keer over vorig jaar december, tot er tranen waren omdat 
de scholen opnieuw dicht gingen. 

Ik was namelijk in mijn stageklas op een basisschool in Maarssenbroek. Een klas waarin de 
kinderen bijna dagelijks in hun gebeden vroegen of corona de wereld uit mocht. Een klas 
waarin een meisje zat wiens nog relatief jonge opa doodziek werd van het virus. 
 
Aan het einde van de schooldag moesten we de kinderen vertellen dat het kerstdiner niet 
doorging en dat we elkaar voorlopig enkel via een scherm zouden zien. Nooit eerder maakte ik 
in mijn leven zo’n grote collectieve teleurstelling mee. Sommige kinderen barstten in tranen 
uit. Niet ieder kind heeft een geduldige ouder aan zijn of haar zijde in tijden van 
thuisonderwijs. 

Dus als er iets is, waar ik in 2021 echt ontzettend dankbaar voor ben, is het wel dat de scholen 
nu wel open zijn gebleven. En nee, dat is niet gemakkelijk. Het vraagt het uiterste van 
leerkrachten en schooldirecteuren. Ik heb er zelf elke maandag en dinsdag mee te maken als 
ik mijn stageklas en schoolbezetting van gatenkaas zie. 

Het jaar 2021 bracht nog meer moois. Zo was er die stralende 16 juli in de Kinepolis toen onze 
oudste samen met honderden anderen zijn middelbare schooldiploma in ontvangst mocht 
nemen.  

Er was een hilarisch filmpje gemaakt door docenten in de stijl van de toen al zo vertrouwde 
persconferenties. Ondanks alles haalden duizenden scholieren hun schooldiploma! En lang 
niet allemaal hoefden ze gebruik te maken van de speciale regelingen. Hoe knap! 

En dan was er die donkere wandeling na het eten afgelopen week over het Lint in Máximapark. 
We waren daar allesbehalve alleen. De echtparen, de vriendinnen en de vrienden die daar de 
dag al wandelend doornamen, waren mij maar al te vertrouwd. 

Maar de grote groep jongens en meiden in de middelbare schooltijd, die daar ook gezellig 
kletsend aan het wandelen waren, zorgde net weer voor dat beetje broodnodige extra licht in 
deze donkere dagen. Bron: AD, 13 december 2021.  

Grapperhaus schuift aan bij corona-overleg Veiligheidsberaad 

Het Veiligheidsberaad komt maandagavond digitaal bijeen om bijgepraat te worden over de 
coronamaatregelen die het kabinet van plan is te nemen voor de komende tijd. Demissionair 
minister Ferd Grapperhaus (Justitie) schuift aan bij het overleg van de 25 burgemeesters die 
voorzitter zijn van hun veiligheidsregio.  

Het kabinet neemt dinsdag besluiten over eventuele aanscherpingen van de huidige 
maatregelen. Na onder meer een advies van het Outbreak Management Team lijkt het 
voornemens de 'avondlockdown' nog even te verlengen. 

Vermoedelijk blijven de regels tot in het nieuwe jaar in stand. Dat betekent dat ze ook tijdens 
de feestdagen gelden. Dinsdagavond geven demissionair premier Mark Rutte en zorgminister 
Hugo De Jonge een persconferentie.  

Maandagmiddag praat het Veiligheidsberaad ook al digitaal met elkaar. Dan blikt Kim Putters, 
directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), met de burgemeesters vooruit op 
een toekomst met of zonder corona. Bron: De Telegraaf, 13 december 2021. 

Opwijkse kebabzaak gesloten, eigenaar was besmet met corona mar bleef 
werken  

In Opwijk in België is een kebabzaak onmiddellijk gesloten omdat de eigenaar positief getest 
had op het coronavirus en bleef werken.  
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De burgemeester en de politie zijn afgelopen weekend naar de zaak gegaan om die meteen te 
sluiten. Enkele dagen had de man positief getest maar hij bleef in de snackbar werken.  Zijn 
familieleden, die ook in de zaak werken, zijn nog niet getest. Zolang dat niet gebeurd blijft de 
zaak gesloten. 

De man had de hulpdiensten gebeld omdat hij zich verwond had in zijn kebabzaak en zo is 
het uitgekomen dat hij besmet is met corona. 

 

@ AP 

Burgemeester Inez De Coninck is verbaast dat sommige mensen na bijna twee jaar de 
coronaregels nog niet kennen. De man had zich verwond en had een ziekenwagen gebeld. Zo 
is het uitgekomen dat hij corona heeft. De politie zal het verslag meedelen aan het parket. 
Mogelijk volgt dan nog een boete. Bron: Nieuwsblad, 13 december 2021. 

Keolis: meer incidenten met link naar corona, huidige aanpak helpt 
 
Het aantal overtredingen van de coronamaatregelen en het aantal zwartrijders in de 
stadsbussen van Almere is in de eerste helft van dit jaar meer dan verdubbeld. Dat zegt 
vervoersmaatschappij Keolis. In de eerste helft van 2020 waren er nog 66 incidenten, in 
dezelfde periode dit jaar is het aantal opgelopen tot 152.  
 
Volgens de vervoerder was het net als vorig jaar het meest onrustig op buslijn M2, van de 
Stripheldenbuurt naar Almere Centrum. Ook op de lijnen M5 (Almere Centrum-Sallandse 
Kant) en M7 (Station Oostvaarders-Almere Centrum) waren veel incidenten. De meeste 
overtredingen werden waargenomen op maandag en vrijdag na 14.00 uur, met pieken rond 
17.00 en 18.00 uur.  
 
Keolis zag het aantal overtredingen stijgen door de handhaving op de mondkapjesplicht. Ook 
reisden in de eerst helft van vorig jaar meer passagiers zonder geldig vervoersbewijs, omdat 
door de coronacrisis controles stil kwamen te liggen. Die controles zijn inmiddels weer hervat. 
 
De vervoerder wil komend jaar blijven inzetten op controles. Dat gebeurde de afgelopen jaren 
ook onopvallend. Medewerkers rijden in een auto door Almere om bussen te controleren. Zij 
maken dan gebruik van data van de in- en uitcheckapparaten om in te spelen op actuele 
ontwikkelingen in de bussen. Volgens Keolis is het aantal incidenten weliswaar laag 
vergeleken met eerdere jaren, maar is het handhaven ‘een opgave.’ Keolis onderzoekt nog hoe 
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reizigers overlast van medepassagiers op een laagdrempelige manier kunnen melden. 
 
Jongerenoverlast en verward gedrag zijn aandachtspunten voor Keolis. Zo moet er een aanpak 
komen voor hangjeugd in Almere Oostvaarders, zegt de vervoerder. Die ziet daarbij een 
oplossing in de bestaande cursus 'Straatcoach' voor Keolis-medewerkers. Ook krijgen de boa's 
van de vervoerder dit najaar en begin volgend jaar een opleiding in verward gedrag.  
 
De gemeente Almere zegt positief tegenover het actieplan van Keolis te staan. Bron: Omroep 
Flevoland, 9 december 2021. 
 
België: Weinig animo bij Vivaldi over coronaversoepelingen  
 
Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is de volgende van het Vivaldi-kabinet die 
de deur sluit voor een snelle versoepeling van de coronaregels. 
 
De federale en de regionale topministers van ons land zitten op woensdag 22 december 
opnieuw samen voor een Overlegcomité over de coronaregels. Minder dan twee weken na een 
turbulent verlopen overleg met nieuwe verstrengingen - de eventsector werd er zo goed als 
stilgelegd - gaan alweer stemmen op om te versoepelen. 
 
Die beweging is mee ingegeven door de opnieuw dalende coronacijfers. Het aantal 
besmettingen is gehalveerd tegenover het record van 25.000 tijdens de voorbije coronapiek. 
Het aantal opnames zakt elke dag, met zaterdag 263 hospitalisaties, en ook in de ziekenhuizen 
zakt het aantal patiënten richting 3.000. Op intensieve zorg lagen zaterdag 840 
coronapatiënten, iets meer dan de dagen ervoor. 
 
De horeca hoopt daarom op het komende Overlegcomité het sluitingsuur opnieuw verlaat te 
zien. Nu moeten restaurants en cafés dicht om 23 uur, wat moeilijk te rijmen is met het vieren 
van oud en nieuw. Vicepremier Vincent Van Quickenborne drukte die hoop enigszins de kop 
in op de openbare omroep VRT. Bron: De Tijd, 12 december 2021. 

Corona brengt toerisme in 2020 een mokerslag toe: bestedingen bijna 
gehalveerd 

 

@ ANP 

De toeristische sector in Nederland is in 2020 zwaar getroffen door de coronacrisis. De 
bestedingen halveerden bijna, waardoor ze terugzakten naar het niveau van tien jaar geleden. 
Bron: De Limburger, 13 december 2021. 
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Corona: Vierde golf over hoogtepunt heen in Zeeland 

Het aantal coronabesmettingen in Zeeland neemt langzaam weer af. De coronacurve per week, 
die Omroep Zeeland vanaf het begin van de pandemie bijhoudt, is voor de tweede 
achtereenvolgende keer gezakt. Inmiddels is het weektotaal van nieuwe besmettingen onder 
de 4.000-lijn uitgekomen, nadat de curve er drie weken boven heeft gestaan.  

Onderstaande grafiek laat het verloop zien van het wekelijkse aantal nieuwe besmettingen in 
onze provincie. De Najaarsgolf overtreft qua hoogte ruimschoots de andere golven. 

Alleen de Najaarsgolf, die in Zeeland in de week van 4 oktober begon, heeft 23.693 nieuwe 
coronaregistraties opgeleverd. Ter vergelijking: het totaal van alle voorgaande golven in 
Zeeland komt uit op 34.420 nieuwe besmettingen.  Bron: Omroep Zeeland, 13 december 2021. 

Zeeland scoort met snacks. 'Waar toeristen zijn, is ongezond eten 
Het aantal plekken waar je ongezond voedsel kan eten of afhalen groeide de afgelopen tien 
jaar in Zeeland nog harder dan in andere delen van het land. Drie Zeeuwse gemeenten staan 
in de top tien die onderzoeksprogramma Pointer opstelde van de hardste groeiers. 

Noord-Beveland staat op twee in die top tien, Sluis op vijf en Goes op plaats acht. Die laatste 
gemeente verwelkomde zestien extra fastfoodzaken binnen de gemeentegrenzen. De meest in 
het oog springende zijn natuurlijk die langs de A58, op de zogenaamde 
'obesitasboulevard.’ Pointer rekende snackbars, grillrooms, ijssalons, pannenkoekenhuizen 
en afhaaltenten bij de ongezonde verkooppunten. 

De drie Zeeuwse gemeenten in de top tien wijzen allemaal naar het toerisme als oorzaak voor 
de toename. Maar volgens Pointer zijn er in de rest van het land andere toeristische plaatsen 
waar het aantal snackbars, ijssalons en pizzazaken niet toenam. Het verhaal van 
Pointer maakt deel uit van een onderzoek naar de toename van overgewicht onder 
Nederlanders. Bron: Omroep Zeeland, 13 december 2021. 

 

@ ANP  Doja Cat 
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Doja Cat test voor tweede keer positief op corona: 'Het gaat oké' 
 

Doja Cat (26) heeft een aantal optredens moeten afzeggen, omdat ze positief is getest op het 
coronavirus. Dat maakte de zangeres, bekend van haar wereldwijde hit 'Say So', bekend via haar 
Instagram.  
 
Doja Cat (25) praatte in september de uitreiking van de MTV Video Music Awards (VMA) aan 
elkaar. Dat heeft de muziekzender bekendgemaakt. De Amerikaanse rapper zal tijdens de 
awardshow ook optreden. Daarnaast maakte Doja Cat kans op vijf prijzen, zo is ze genomineerd 
in categorieën als beste videoclip van het jaar en beste artiest van het jaar. 
 
‘Het gaat oké en ik hoop zo snel mogelijk te herstellen en er weer op uit te gaan’, aldus Doja. 

Door de positieve coronatest kan ze niet meer deelnemen aan de iHeartRadio Jingle Ball Tour, 
schrijft Amala Ratna Zandile Dlamini, zoals Doja Cat eigenlijk heet. Ze zou optreden in 
Philadelphia, Washington DC, Atlanta en Miami. ‘Het gaat oké en ik hoop zo snel mogelijk te 
herstellen en er weer op uit te gaan.’ Bron: RTL Boulevard, 13 december 2021. 

 
 
@ Getty Images 
 

Een coronavaccin als je zwanger bent? Gynaecoloog Liv beantwoordt 
alle vragen tijdens Zoom-sessie 
 
Is het coronavaccin wel veilig als ik zwanger wil worden? En hoe schadelijk is corona voor 
mijn ongeboren kind? Gynaecoloog Liv Freeman en haar collega’s van het Ikazia Ziekenhuis 
in Rotterdam-Zuid beantwoorden tijdens een zogenoemd webinar alle vragen van ongeruste 
(toekomstige) moeders. 
 
Waarom een webinar? ‘In het Ikazia zien we dat er de laatste tijd steeds meer 
ongevaccineerde zwangeren met complicaties door corona in het ziekenhuis worden 
opgenomen. Ook merken we dat er veel desinformatie rondgaat. Hierdoor zijn zwangeren of 
vrouwen met een kinderwens huiverig om een coronavaccinatie te halen.’ 
 
‘Het is heel belangrijk om goed over vaccineren na te denken. Het vaccin is echt veilig. Het 
risico op corona is groot en het is gevaarlijk, zeker als je zwanger bent. Er zijn nu 
honderdduizenden vrouwen gevaccineerd in de zwangerschap en we hebben nul 
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aanwijzingen dat het schadelijk is. Wat we wel weten, is dat corona veel risico’s met zich 
meebrengt bij zwangere vrouwen. In de spreekkamer is er vaak te weinig tijd om hier 
uitgebreid op in te gaan.’ 
 
In de spreekkamer is er vaak te weinig tijd om hier uitgebreid op in te gaan, aldus 
gynaecoloog Liv Freeman. 
 
‘Het webinar vindt donderdagavond 16 december plaats van 19.00 tot 20.00 uur. Ik zal met 
een collega-gynaecoloog, een arts-assistent gynaecologie en een verloskundige meer 
vertellen over kinderwens en zwangerschap in coronatijd en over de voor- en nadelen van 
het halen van een coronavaccinatie als je een kinderwens hebt of zwanger bent. Ook zullen 
we live vragen van deelnemers beantwoorden.’ 
 
‘Mensen kunnen via Zoom meedoen. Deze link staat op onze website. Je hoeft je niet van 
tevoren aan te melden en anoniem deelnemen kan ook. Ook de vragen kan je anoniem 
insturen via de chat of via het formulier op onze website.’ Bron: AD, 13 december 2021. 

 
Gynaecoloog Liv Freeman van het Ikazia Ziekenhuis. © Ikazia Ziekenhuis 

 

WHO duidt het risico van Omikron-variant wereldwijd aan als 'zeer hoog' 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO duidt het risico van de Omikron-variant wereldwijd 
aan als 'zeer hoog.’ Volgens de organisatie is er 'enig bewijs' dat de virusversie 
de vaccinbescherming ontloopt. Er zijn nog weinig aanwijzingen dat Omikron, dat nu in ruim 
60 landen is vastgesteld, ook voor ernstiger klachten zorgt, aldus de WHO. 

Het feit dat de virusvariant besmettelijker is dan voorgaande versies van het coronavirus en 
daarbij mogelijk de vaccins omzeilt, zou kunnen leiden tot 'nieuwe 
oplevingen met ernstige gevolgen.’ De WHO wijst naar voorlopig onderzoek uit Zuid-Afrika - 
waar Omikron als eerste opdook - en waaruit blijkt dat het aantal mensen dat opnieuw besmet 
raakt oploopt. 

‘We hebben meer data nodig om de ernst te begrijpen, maar zelfs als die lager is dan die van 
Delta zal het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van de toenemende transmissie naar 
verwachting oplopen en daarmee de druk op de zorg en leiden tot meer doden.’ De WHO 
verwacht in de komende weken aanvullende informatie te hebben, gezien de vertraging tussen 
de infectie en eventuele ziekteverschijnselen. Bron: AD, 13 december 2021. 
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Universiteit van Oxford:  eerdere inentingen maken onvoldoende 
antilichamen aan om Omikron te neutraliseren 

De universiteit van Oxford heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een onderzoek 
waaruit zou blijken dat eerdere inentingen tegen het coronavirus onvoldoende 
antilichamen bij de ontvanger aanmaken om ook de Omikron-variant te neutraliseren. 
Aangenomen wordt dat wie volledig is gevaccineerd of hersteld van Covid-19 toch een grote 
kans op besmetting loopt. 

Het onderzoek, dat werd verricht op bloedmonsters van personen die volledig werden 
ingeënt met de vaccins van AstraZeneca of Pfizer/BioNTech, moet nog door andere 
wetenschappers worden getoetst. Eerder waarschuwde de Britse premier Boris Johnson al 
dat twee coronaprikken niet voldoende zijn om de Omikron-variant het hoofd te bieden. 

De universiteit zegt geen bewijs te hebben gevonden dat een lager aantal antilichamen bij wie 
twee doses kreeg voor meer risico op ernstige klachten, ziekenhuisopname of overlijden, zorgt. 
‘De onderzoeksgegevens zijn van belang, maar schetsen maar een deel van het plaatje’, zegt 
hoogleraar Matthew Snape. ‘We hebben gekeken naar de antilichamen na de tweede inenting, 
maar nog niet naar cellulaire immuniteit. Dat wordt nog onderzocht.’ Bron: AD, 13 december 
2021. 

Lange rijen wachtenden in grote steden VK bij vaccinatiecentra 

Daags nadat de Britse premier Boris Johnson zijn landgenoten aanspoorde om 
een boosterprik te halen, staan er bij de vaccinatiecentra in de grote steden lange rijen 
wachtenden. Het is erg druk op priklocaties in Londen en Manchester en het online 
afsprakensysteem kampt inmiddels met problemen. 

‘Het boekingssysteem heeft momenteel met grote drukte te maken, waardoor mensen in de 
wachtrij komen te staan’, meldt gezondheidsdienst NHS op Twitter. ‘Wie te maken krijgt met 
lange wachttijden adviseren wij om het later op de dag of morgen nogmaals te proberen.’ 

Op de dag dat 30- tot 39-jarigen voor het eerst in aanmerking komen voor een boosterprik is 
ook een run ontstaan op coronazelftests. ‘Sorry, maar er zijn geen testkits meer beschikbaar 
op dit moment, probeer het later opnieuw of maak een afspraak voor een test op locatie’, luidt 
het NHS-advies. Bron: AD, 13 december 2021. 

 
In VK is eerste Omikron-patiënt overleden 

De Britse premier Boris Johnson heeft zojuist bekendgemaakt dat de eerste Omikron-
patiënt in het Verenigd Koninkrijk is overleden, meldt Sky News.  

Johnson deed zijn uitspraak tijdens een bezoek aan ziekenhuis in Paddington, in het westen 
van Londen. ‘Helaas zorgt Omikron voor ziekenhuisopnames en helaas is bevestigd 
dat tenminste één patiënt eraan is overleden’, sprak de premier. 

‘Ik denk dat het idee dat het op een of andere manier om een mildere versie van het virus gaat 
iets is dat we opzij moeten zetten en gewoon moeten erkennen dat het zich met een enorme 
snelheid onder de bevolking verspreidt. Het beste dat we kunnen doen is allemaal onze 
booster halen.’ 

Johnson bekendmaking volgt op een verklaring van zorgminister Sajid Javid, die tegen Sky 
News vertelde dat er 'ongeveer tien' met de Omikron-variant besmette personen in een 
ziekenhuis liggen. De Britse gezondheidsdienst meldde gisteren 1239 nieuwe Omikron-
besmettingen, bijna een verdubbeling van een dag eerder. In totaal staat het aantal 
besmettingen met de virusvariant in het Verenigd Koninkrijk nu op 3137. Bron: AD, 13 
december 2021. 
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Ten minste één coronapatiënt overleden met Omikron-variant 
 
Tijdens een bezoek aan een vaccinatiekliniek in de buurt van Paddington, in het westen van 
Londen, zei Boris Johnson: ‘Helaas ja, Omikron produceert ziekenhuisopnames en helaas is 
bevestigd dat ten minste één patiënt is overleden met Omikron. 
 
‘Dus ik denk dat het idee dat dit op de een of andere manier een mildere versie van het virus 
is, ik denk dat dat iets is dat we aan de ene kant moeten zetten en gewoon het enorme tempo 
moeten herkennen waarmee het door de bevolking versnelt. Dus het beste wat we kunnen 
doen, is allemaal onze boosters krijgen.’ 
 
De bevestiging komt nadat minister van Volksgezondheid Sajid Javid eerder aan Sky News 
vertelde dat ‘ongeveer 10’ mensen momenteel in het ziekenhuis in het VK liggen met de nieuwe 
Omikron-variant.  
 
Op zondag meldde het VK 1.239 extra bevestigde gevallen van de Omikron-variant - de hoogste 
dagelijkse stijging en bijna het dubbele van het vorige hoogtepunt dat op zaterdag werd 
geregistreerd. 
 
Het totaal aantal gevallen van de variant staat nu op 3.137 in het VK. 

Maandagochtend zei de premier dat Omikron nu ongeveer 40% van de coronagevallen in 
Londen vertegenwoordigt en ‘morgen zal het de meerderheid van de gevallen zijn’ in de 
hoofdstad. 

Hij voegde eraan toe dat hij, vanwege deze toename van het aantal gevallen, wil dat de uitrol 
van de booster nu ‘warpsnelheid raakt.’ 

Het volgt op zijn aankondiging op zondag dat iedereen van 18 jaar en ouder in Engeland de 
kans krijgt om voor het einde van het jaar hun boostervaccin te krijgen. 

Johnson zei dat elke volwassene die minstens drie maanden eerder zijn tweede vaccin had 
gehad, nu vanaf woensdag een boosterprik kan boeken. 

De NHS-website crashte maandagochtend herhaaldelijk. Bron: Sky News, 13 december 2021. 

NU’91 heeft er begrip voor dat kabinet avondlockdown gaat verlengen 
 
NU'91, de beroepsorganisatie voor de zorg, heeft er begrip voor dat het kabinet de 
'avondlockdown' mogelijk gaat verlengen. ‘We moeten nog steeds alle zeilen bijzetten. De druk 
op de zorg is nog steeds hoog en daarom zien we dat dit nodig is. Er moet iets gebeuren om 
de druk omlaag te krijgen. We hopen dat we dit met elkaar kunnen volhouden’, laat de 
organisatie weten.  
 
Het aantal positieve tests in Nederland daalt sinds ongeveer een week. In de zorg is dat 
voorlopig 'nog niet heel merkbaar, je kunt nog niet zeggen dat de druk afneemt', aldus NU'91. 
De organisatie zegt dat verpleegkundigen en verzorgenden 'ook het liefst hebben dat de 
avondlockdown stopt en we op een normale manier kerst kunnen vieren.’ ‘Maar als je er zelf 
mee wordt geconfronteerd, zie je dat corona nog steeds niet weg is.’ Bron: AD, 13 december 
2021. 

Wie geboren is in 1957, 1958 of 1959 kan online een afspraak 
maken voor de boosterprik 

Wie geboren is 1957, 1958 of 1959, kan online een afspraak maken voor de boosterprik, 
twittert coronaminister De Jonge. Wie liever belt, moet even wachten tot de uitnodiging op de 
mat valt. Bron: AD, 13 december 2021. 
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In Noorwegen worden coronamaatregelen verscherpt 
 
Noorwegen trekt de coronateugels aan en kondigt deze week strengere maatregelen af, zegt 
premier Jonas Gahr Stoere. ‘De situatie is ernstig’, aldus de premier. ‘Het virus verspreidt zich 
te snel en we moeten actie ondernemen om die ontwikkeling te beperken.’ Het aantal 
besmettingen en ziekenhuisopnames in het Scandinavische land lopen snel op, deels door 
verspreiding van de Omikron-variant. Bron: AD, 13 december 2021. 

In Denemarken mag iedereen die ouder is dan 40 een boosterprik halen 

Denemarken breidt de groep van mensen die een boosterprik mogen halen uit naar iedereen 
ouder dan 40. Vier en halve maand na de laatste prik, kan iedereen boven de 40 zich 
aanmelden voor zo'n derde prik. Hiermee hoopt het land de snellere verspreiding van de 
Omikron-variant tegen te gaan.  Bron: AD, 13 december 2021. 

 

Leon van Est van de Markbouwers bouwt aan de wagen voor de lichtjesoptocht van 
Standdaarbuiten. 'Als je bezig bent in de loods, merk je dat de animo niet optimaal is.' © 
Pix4Profs/Peter Braakmann 
 
Vol twijfels wordt gebouwd aan carnavalsoptochten: ‘De schouders 
eronder en we zien wel’ 
 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar hangt er een schaduw over carnaval. Alle clubs zijn 
bezig met het bouwen van hun wagen voor de optocht van 2022, maar: gaat die wel door? Hoe 
ga je om met die onzekerheid, hoe bepalend is dat voor de sfeer in de bouwloodsen? Een rondje 
door de regio leert dat optimisme overheerst. Al spelen er op de achtergrond ook andere 
belangen: ‘Dit gaat over meer dan alleen de optocht.’ 
 
‘Ja, er hangt een schaduw overheen’, bekent Leon van Est van de Markbouwers in 
Standdaarbuiten. ‘Als je bezig bent in de loods, merk je dat de animo niet optimaal is. Gaat 
het wel door? Bij ons is de optocht nauw verbonden met het feest van de prijsuitreiking. Dat 
je dat feest in de tent schrapt, daar kan ik me iets bij voorstellen. De optocht is buiten, waar 
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mensen afstand kunnen houden. Dus mogelijk is er alleen de optocht. Maar dan moet er wel 
iets staan.’  
 
Dus is doorbouwen het devies, al zijn er bijkomende zorgen: ‘Je moet wel rekening houden 
met de kosten. Veel van onze opbrengsten komen van de feestavond in de tent, die ging vorig 
jaar ook niet door. En de meeste sponsors zijn cafés. Dat is voor ons ook weggevallen.’ Bouwen 
onder coronamaatregelen is geen probleem in Standdaarbuiten. Door de onzekerheid ligt de 
opkomst onder de bouwers op steeds twee, drie man. 
 

 
Bouwclub de Flierefluiters in Hoeven bouw wel, maar weet niet of er wel een carnavalsoptocht 
is komend jaar. Bas van Hoof: 'Gaat de optocht met carnaval niet door, dan kijken we of het 
met Halfvasten kan. In de zomer gaan we niet rijden.' © Pix4Profs/Marina Popova 

‘Iedereen bouwt door, we hebben nog geen knopen doorgehakt’, zegt Hans van Balen van de 
stichting Bergse Bouwers. ‘We hadden wel een beetje oponthoud door een controle van boa’s 
bij een van de clubs. Er waren toen vier man aan het werk. Opheldering door de gemeente 
leerde dat we daarmee geen richtlijnen overtraden.’  

We weten niet wat het brengt, maar we gaan ervan uit dat we kunnen rijden, volgens Hans 
Van Balen, stichting Bergse Bouwers. 

Hoe staat het Krabbegat er in het algemeen in? ‘We weten niet wat het brengt, maar we gaan 
ervan uit dat we kunnen rijden. De sfeer is goed hoor, bij de bouwers. De wil om te bouwen 
is groot. Dat samen bouwen, die gezelligheid, dat hebben ze het meeste gemist. Er zijn veel 
jongeren aan het werk, we stoppen pas als het door de beperkingen te krap in de tijd wordt.’ 

‘We gaan ervan uit dat de optocht een buitenevenement is, met het publiek verspreid over de 
route’, aldus voorzitter Wouter de Koning van de Stichting Carnavals Optocht in Etten-Leur. 
‘We gaan nog wel in gesprek met de gemeente over de maatregelen. Wat ons betreft is de 
grootste onzekerheid over de prijsuitreiking na de optocht, want die is binnen.’ 

Het klinkt ver weg, maar het jaar telt nog maar een kleine drie weken, aldus Wouter De 
Koning, Stichting Carnavals Optocht in Etten-Leur. 
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‘En is de horeca in ‘t Zwaajgat en ‘t Stijlorenrijk überhaupt wel open? De clubs steken er een 
hoop geld en tijd in. Vorig jaar hakten we in september, oktober de knoop door. Nu gaan we 
uit van doorgaan van de optocht, maar eind van dit jaar willen we toch wel duidelijkheid 
hebben.’ Dat klinkt ver weg, maar het jaar telt nog maar een kleine drie weken. 

‘Iedereen in Roosendaal is begonnen, maar het is voor ons allemaal afwachten en aftasten’, 
vat Fred Hendriks de situatie samen. Hij is voorzitter van de Cabod (Carnavalsbouwers onder 
dak), waar vijf clubs uit Tullepetaonestad een bouwplek hebben.  

‘Niemand weet waar hij aan toe is, maar we willen wel een optocht kunnen rijden. Alleen de 
wagens opstellen voor het publiek, daar voelen we weinig voor. Het gaat te ver om te stellen 
dat we dat echt niet doen, maar het gaat ons om het rijden. Nu zijn de kernen wel bezig met 
bouwen, binnen de coronaregels.’ 

‘Het sfeertje dat meer mensen meedoen en zich aansluiten, dat missen we wel. Wat ik 
begrepen heb, is er binnenkort overleg met de gemeente en de veiligheidsregio. Het doet er 
allemaal geen goed aan. Twee jaar geleden hebben we een hoop jeugd bij de clubs binnen 
kunnen halen. Er was veel enthousiasme, dat is helemaal ingezakt. Dit gaat over veel meer 
dan alleen het doorgaan van de optocht.’ 

De carnavalsverenigingen in Hoeven hadden zondag overleg over het al dan niet doorgaan met 
bouwen. ‘We hebben besloten dat we ervan uit gaan dat we de optocht kunnen rijden’, zegt 
Bas van Hoof van de Flierefluiters meteen na het overleg.  

Gaat de optocht met carnaval niet door, dan kijken we of het met Halfvasten kan. In de zomer 
gaan we niet rijden, aldus Bas Van Hoof, de Flierefluiters. 

‘Nu is het ‘schouders eronder en we zien wel.’ We bouwen met inachtneming van de regels, 
uiteraard. Gaat de optocht met carnaval niet door, dan kijken we of het met Halfvasten kan. 
In de zomer gaan we niet rijden.’ Volgens Van Hoof is de sfeer onder de bouwers goed: ‘Geen 
feestjes in de loodsen, maar gezellig bouwen met een biertje erbij. Daar is het allemaal om te 
doen, toch?’ Bron: BN De Stem, 13 december 2021.  

 

Rudi Roumen, manager vakgroep chirurgie Máxima MC © Kees Martens/DCI Media 

Operatie weer uitgesteld? Chirurg Rudi klom in de telefoon en belde 
patiënten: ‘De zwijgende meerderheid toont veel begrip’ 

Wat heeft een chirurg zijn patiënten nog te bieden, als door Covidzorg onzeker is wanneer hun 
operatie komt? Rudi Roumen van het Máxima MC in Veldhoven besloot een aantal van hen te 
bellen. ‘Mensen zijn begripvoller dan ik had verwacht.’ 
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Het Máxima MC kampte begin dit jaar door alle Covidzorg met een enorme wachtlijst, net als 
veel andere ziekenhuizen.  

‘Het aantal mensen dat bij ons op de wachtlijst stond voor een operatie was begin vorig jaar 
verdriedubbeld’, zegt Roumen. Hij is chirurg-oncoloog en leidt het expertisecentrum 
SolviMax voor mensen met chronische buik- of liespijn.  

‘Daarom maakten we extra capaciteit vrij voor inhaalzorg. En dat ging lekker. Veel 
patiënten hebben we afgelopen zomer en herfst ook alsnog kunnen opereren. En een deel van 
de zorgvraag was ‘verdampt.’ Bijvoorbeeld doordat mensen elders hulp hadden gezocht of 
klachten vanzelf waren overgegaan - dat kan soms ook.’ 

Alles bij elkaar was het Máxima MC er in september, oktober in geslaagd de wachtlijst te 
halveren. ‘We dachten toen: in januari zitten we weer op ons oude, normale niveau. Maar ja, 
toen kwam covid terug, en toen hebben we weer mensen moeten teleurstellen’, aldus Rudi 
Roumen, MMC.  

Roumen benadrukt dat het aantal mensen dat te horen kreeg dat hun operatie wordt 
uitgesteld, relatief laag is. ‘We plannen niet verder vooruit dan twee weken. Er zijn dus weinig 
mensen echt afgebeld. De mensen die erna komen staan wel op een interne lijst, maar waren 
nog niet opgeroepen. Deze groep, die blijft nu dus in het ongewisse.’  

Met name voor de groep patiënten die onder Roumen zelf valt, is dat soms heel moeilijk. ‘Het 
gaat om patiënten met chronische pijn, bijvoorbeeld chronische buikpijn, waar andere 
behandelingen niet helpen.’ Ze vallen nu vaak in de categorie waarvoor officieel geldt: wachten 
leidt niet tot verdere gezondheidsschade.  

Sommige patiënten staan al meer dan 100 tot 150 dagen op de lijst. Die ben ik gaan bellen, 
net zoals sommige collega's van mij ook doen, aldus Rudi Roumen, MMC. 

‘Dat klinkt mooi, maar dat is allemaal erg betrekkelijk. Als je voortdurend pijn hebt of als je 
door een aandoening niet kan werken, dan is dat toch verstrekkend. Ik heb gedacht: wat kan 
ik nu voor hen betekenen? Ik heb ruim tachtig statussen opnieuw bestudeerd: kan ik er in 
sommige gevallen niet toch een andere code aan hangen? Dan komen ze alsnog eerder aan de 
beurt, als er plek is.’ 

Bij die ‘revisie’ van zijn patiënten kwam hij ook mensen tegen die al zeker 100 tot 150 dagen 
op de lijst staan. ‘Die ben ik gaan bellen, net zoals sommige collega's van mij ook doen. 
Sommige patiënten zeiden: ik kan nog wel langer wachten. Anderen zeiden: ik zou wel graag 
binnen zes weken aan de beurt komen. Ik kon natuurlijk geen toezeggingen doen.’ 

In deze Covidtijd kan geen enkele arts garanties geven, beseft Roumen. ‘Maar wat mij meeviel: 
ze vonden het allemaal prettig dat dat ik ze belde, om de zaak toe te lichten en even te praten. 
En ze toonden allemaal veel begrip. Die staan voor de zwijgende meerderheid in Nederland, 
denk ik dan.’  

In deze Covidtijd kan geen enkele arts garanties geven. Wat mij meeviel: de patiënten die ik 
belde toonden allemaal veel begrip, aldus Rudi Roumen, MMC. 

Opnieuw een Covidgolf, opnieuw operaties moeten uitstellen. Heeft Roumen nog wel plezier 
in zijn vak, op deze manier? ‘Het is hooguit het gedoe, de onrust in de maatschappij, die mij 
zorgen baart in deze tijd’, reageert Roumen. ‘Het is een misvatting dat chirurgen alleen maar 
aan het opereren zijn. Gemiddeld sta ik 35 procent van mijn werktijd in de operatiekamer.’ 
Als medicus is hij ook betrokken bij management en organisatie. 

‘We hebben inmiddels veel ervaring met Covid, de scenario’s om op te schalen lagen al klaar. 
En ja, ik blijf mijn werk nog steeds leuk vinden. Het is fantastisch om te zien dat het merendeel 
van de verpleegkundigen en artsen hier gemotiveerd blijft om ook nu weer medemensen te 
helpen.’ Bron: ED, 13 december 2021. 
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Nederland gaat sneller boosteren: ‘Nodig om die Omikrongolf voor te 
blijven’ 

Nederland gaat nog sneller boosterprikken zetten om de Omikrongolf voor te blijven. Het 
kabinet werkt nu aan een nieuw plan om in kortere tijd meer derde prikken te kunnen zetten. 
Morgen komen details hierover naar buiten.  

‘De Deltavariant beginnen we onder de duim te krijgen, maar we zien de Omikron-variant 
opdoemen’, meldde minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) vanmiddag na 
corona-overleg op het Binnenhof. ‘We weten niet veel, maar wat we wel weten is niet 
geruststellend. De muur van immuniteit die we hebben lijkt onvoldoende bestand tegen 
Omikron, dus moeten we de boostervaccinaties extra versnellen bovenop wat we al wilden.’  

Na kritiek op de trage start kondigde De Jonge eerder al een versnelling aan van de 
boosterprikronde. Alle 60-plussers kunnen deze week hun afspraak maken. De 60-minners 
zouden na de jaarwisseling aan de beurt komen. Mogelijk wordt dat naar voren gehaald.  

Morgen neemt het demissionaire kabinet formeel een besluit over het coronapakket van de 
komende weken, ‘s avonds is er weer een coronapersconferentie. De avondlockdown zou 
aanvankelijk komend weekeinde aflopen, maar wordt verlengd tot 8 januari, meldden 
betrokkenen eerder.  

Politieke discussie loopt nog over de kerstvakantie. Het OMT vindt het raadzaam om die een 
week te verlengen. Met een laatste schooldag op 24 december, vlak voor de feestdagen, ligt 
het risico op de loer dat kinderen het virus meenemen van het klaslokaal naar de kerstboom 
bij opa en oma. Een week eerder in de ‘eigen gezinsbubbel’ blijven, biedt dan virologisch meer 
veiligheid.  

Maar schoolbesturen en ouders zijn in nipte meerderheid tegen een vervroegde vakantie en 
de politiek wil het onderwijs ook liefst zo lang mogelijk sparen. ‘Maar we moeten alles afwegen, 
dat doen we morgen’, zei De Jonge. Vooruitlopen op de uitkomst daarvan, wilde hij niet.  

Versoepelingen zijn niet in beeld, stellen bronnen. Het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames lijkt over de piek, maar de grafieken dalen nog te langzaam om het 
lockdownslot er helemaal vanaf te kunnen halen. ‘Het aantal dagelijkse besmettingen is nog 
steeds hoog’, zegt een bron binnen het OMT. En de zich snel verspreidende Omikron-variant 
zorgt op veel plekken alweer voor extra maatregelen.  

‘Wat we leren uit Engeland is dat het zich snel verspreidt’, zei De Jonge. ‘Wat we ook leren uit 
Engeland is dat het versnellen van het boosteren wel helpt.’ Bron: AD, 13 december 2021. 

Nog eens 920 inwoners in de Europese Unie en de Europese Economische 
Ruimte zijn positief getest op de Omikron-variant in een dag tijd 

Nog eens 920 inwoners van landen in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte 
zijn positief getest op de Omikron-variant van het coronavirus. Dat is de grootste toename in 
een dag tijd. In totaal zijn er nu 1686 bevestigde besmettingen van de nieuwe variant, meldt 
de Europese gezondheidsdienst ECDC. 

De Europese Economische Ruimte is het resultaat van een in 1992 gesloten akkoord tussen 
de landen van de Europese Gemeenschap en de Europese Vrijhandelsassociatie. Het EER-
akkoord trad in werking op 1 januari 1994. 

De EER telt 30 lidstaten: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, 
IJsland en Liechtenstein) Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de 
EER. Hoewel Zwitserland meesprak tijdens de vorming van de EER, wees de bevolking in 
een referendum de toetreding tot de EER af. Op Kroatië, het recentste EU-lid, is het akkoord 
van voorlopige toepassing, in afwachting van ratificatie door alle EER-landen. 
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Het werkelijke aantal besmettingen kan aanzienlijk hoger liggen, omdat niet iedereen zich laat 
testen en omdat niet alle testmonsters worden onderzocht. 

Noorwegen voert de ECDC-lijst aan met 958 bevestigde Omikron-besmettingen, gevolgd door 
Denemarken (195) en Duitsland (82). Daarna komt Nederland met 62 positieve tests. Hierin 
zijn de 18 Omikron-besmettingen onder mensen die op 26 november uit Zuid-Afrika op 
Schiphol aankwamen niet meegerekend. Wereldwijd telt het ECDC 6430 bevestigde gevallen 
in 70 landen Bron: AD, 13 december 2021. 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft snel dalen 

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft snel dalen. Tussen zondagochtend en 
maandagochtend zijn 13.844 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 14 
november, bijna een maand geleden. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven 
dagen 121.630 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 17.376 bevestigde besmettingen 
per dag. Dat is het laagste niveau sinds 17 november. Het gemiddelde daalt voor de achtste 
dag op rij. 

Het totaal over de afgelopen week, de 121.630 positieve tests, ligt zo'n 20 procent lager dan 
het totaal over de week ervoor. Dat is de snelste daling op weekbasis sinds 9 augustus. 

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht over het overlijden van 28 coronapatiënten. Dat 
hun dood nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. In de 
afgelopen week zijn 439 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 63 per dag. Dat is, op 
zondag na, het hoogste niveau sinds februari. Bron: AD, 13 december 2021.  

In ziekenhuizen liggen minder coronapatiënten 

In de ziekenhuizen liggen maandag in totaal 2748 coronapatiënten, 14 minder dan zondag.  

Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten met 12 tot 630. Op 
de verpleegafdelingen liggen 2118 patiënten vanwege Covid-19. Dat zijn er 2 minder dan een 
dag eerder. 

Het afgelopen etmaal zijn er 29 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 183 nieuwe Covidpatiënten binnengebracht. Dat is de laagste 
instroom in ruim een maand tijd. Het LCPS gaf vorige week aan dat de instroom van patiënten 
met corona over zijn hoogtepunt heen was. Bron: AD, 13 december 2021. 

Denk-leider Azarkan ging na positieve coronatest toch naar Kamerdebat 

Farid Azarkan, partijleider en fractievoorzitter van Denk, heeft in maart van dit jaar 
de coronaregels geschonden. Azarkan was positief getest maar ging desondanks naar de 
installatie van de nieuwe Tweede Kamer. Ook nam hij deel aan het daaropvolgende debat over 
de positie van demissionair premier Mark Rutte. Dat meldt  Nieuwsuur. 

Azarkan negeerde daarmee de toen geldende coronaregels, die voorschreven dat hij tien dagen 
in quarantaine moest of na vijf dagen opnieuw een test moest doen. Hij ging al na drie dagen 
naar de Kamer. 

Dat blijkt uit whatsappgesprekken tussen de fractieleden van Denk en een medewerker, die 
Nieuwsuur in bezit heeft. Bron: AD, 13 december 2021. 

Farid Azarkan, partijleider en fractievoorzitter van Denk, heeft in maart van dit jaar de 
coronaregels geschonden. Azarkan was positief getest maar ging desondanks naar de 
installatie van de nieuwe Tweede Kamer. Ook nam hij deel aan het daaropvolgende debat over 
de positie van demissionair premier Mark Rutte. 
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Azarkan negeerde daarmee de toen geldende coronaregels, die voorschreven dat hij tien dagen 
in quarantaine moest of na vijf dagen opnieuw een test moest doen. Hij ging al na drie dagen 
naar de Kamer. 

Dat blijkt uit WhatsAppgesprekken tussen de fractieleden van Denk en een medewerker, 
die Nieuwsuur in bezit heeft. Verschillende bronnen bevestigen het. Denk zegt dat de partij 
‘vanwege de privacy en de veiligheid van onze Kamerleden nooit commentaar geeft op 
medische gegevens.’ ‘Wel kunt u ervan verzekerd zijn dat we altijd verantwoord handelen 
conform consultaties met huisarts en de GGD.’ 

De GGD laat desgevraagd weten dat in die tijd het advies gold om minimaal vijf dagen in 
quarantaine te gaan, ook als iemand geen klachten had. 

Kabinet gaat onverantwoord om met coronaregels, volgens de WhatsApp, Farid Azarkan. 

Afgelopen anderhalf jaar hadden meer politici moeite met het naleven van de coronaregels. Zo 
moest minister Ferd Grapperhaus (Justitie) excuses aanbieden nadat op zijn huwelijk de 
anderhalvemeterregel niet altijd was aangehouden. En Forum voor Democratie-
fractievoorzitter Thierry Baudet kwam in het nieuws omdat hij coronagerelateerde klachten 
had, maar zich niet liet testen. Voormalig minister Ank Bijleveld (Defensie) kreeg kritiek omdat 
zij vorig jaar met Kerst een kerkdienst bezocht, nadat het kabinet had opgeroepen die online 
te volgen. 

Verschillende bronnen bevestigen dat er direct na de verkiezingen van 17 maart binnen Denk 
een corona-uitbraak was. Nederland zat toen midden in de derde golf van de coronacrisis, met 
een gedeeltelijke lockdown met een avondklok, gesloten horeca en hoger onderwijs en 
winkelen alleen op afspraak. 

Na de verkiezingen kreeg Denk in de exitpoll in eerste instantie twee zetels, maar de dag na 
de verkiezingen werden dat er toch drie. De partij vierde dat met een klein feest, waarna veel 
medewerkers van Denk besmet raakten. 

Ik voel me kiplekker. Gisteren getest en positief, aldus de WhatsApp Farid Azarkan. 

De gekozen Kamerleden Tunahan Kuzu en Stephan van Baarle testen op 21 maart positief, 
zo blijkt onder meer uit een WhatsApp-conversatie tussen de Kamerleden en een medewerker 
(in het bezit van Nieuwsuur). Zij gaan daarna in quarantaine. 

Als verkenner Kajsa Ollongren op 25 maart corona blijkt te hebben, appt Van Baarle: ‘We 
kunnen wel mooi het kabinet voor de bus gooien nu.’ Azarkan antwoordt: ‘Kabinet gaat 
onverantwoord om met coronaregels.’ Maar juist Azarkan zelf lijkt het niet zo nauw te nemen 
met die regels. 

Een aantal dagen later doet Azarkan opnieuw een test. Op 29 maart appt Azarkan: ‘Ik voel me 
kiplekker. Gisteren getest en positief.’ Een medewerker reageert dat hij aan de griffie zal 
doorgeven dat Azarkan op 31 maart dus niet bij de installatie van de nieuwe Kamer aanwezig 
kan zijn. Kuzu antwoordt: ‘Nog niet’ en Azarkan direct daarna ‘Nog niet doen.’ 

En een paar dagen later is Azarkan inderdaad gewoon aanwezig bij zijn installatie en de 
volgende dag doet hij volop mee aan het debat over de positie van Rutte. Nieuwsuur heeft 
WhatsAppjes ingezien van medewerkers die hierover hun verbazing tonen. 

Uiteraard heeft Nieuwsuur Azarkan ook persoonlijk geconfronteerd met de bevindingen. De 
Denk-leider ontkent niet, maar wil ook niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Bron: NOS, 13 
december 2021.   
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7,65 procent meer loon voor schoonmakers en glazenwassers, ook 
jeugdlonen omhoog 

De 120.000 schoonmakers en glazenwassers in Nederland kunnen de komende drie jaar op 
meer loon rekenen nu werkgevers en vakbonden CNV en FNV een cao-akkoord hebben 
bereikt. In totaal gaan ze er 7,65 procent op vooruit. Bovendien gaan de jeugdlonen omhoog 
om daarmee de branche aantrekkelijk te maken voor jongeren. Ook is er meer aandacht voor 
scholing van werknemers. 

De nieuwe cao gaat, als ook de leden van de vakbonden ermee instemmen, op 1 januari in. 
Per 1 april krijgen de schoonmakers dan een loonsverhoging van 3,4 procent. Een jaar later 
krijgen ze nog eens 2,75 procent en op 1 april 2024 komt er 1,5 procent salaris bij. 

Voor jongeren geldt dat 17-jarigen voortaan 80 procent van het loon voor volwassenen gaan 
verdienen. Dat was 45 procent. In stappen gaat het dan omhoog tot werknemers op 20-jarige 
leeftijd gelijk betaald krijgen als iedere volwassene. Op die leeftijd krijgen schoonmakers nu 
nog 75 procent van het volwassen loon. Bron: AD, 13 december 2021.  

 

Lee Towers en Anita Meyer bij Even Tot Hier. © Still uit video  
 
Lee Towers en Anita Meyer ontroeren met lied over pandemie: ‘Energie 
in een lastige tijd’ 
 
Hij geniet er met volle teugen van, tegelijkertijd overweldigt het hem: Lee Towers wordt 
overstelpt met positieve reacties sinds zijn televisieoptreden met Anita Meyer in Even tot 
hier afgelopen weekend. Samen zongen ze op de melodie van de evergreen Run to me een lied 
over de impact van de coronamaatregelen op een mensenleven en ontroerden menig kijker. 
‘We hadden familieplannen, nu helemaal niet meer. Dat is toch om te huilen?’ 
 
‘Ik heb allang mijn twee prikken gehad’, zong Towers. ‘Zelfs al een booster, dat was makkelijk 
zat. Maar dit jaar weer, wij twee en niemand meer met Kerstmis.’ Het optreden raakte een 
gevoelige snaar. Op social media wordt het volop bekeken. Lee en Anita zijn dus viral gegaan, 
en dat blijft in huize Towers maandagmiddag niet onopgemerkt. ‘Ik ben al een tijd fan van het 
programma’, zegt Towers, terwijl hij zich op de hometrainer in het zweet werkt om fit te 
blijven. Bron: AD, 13 december 2021. 
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Lee Towers (74) wacht op betere tijden: 'Mijn tenen staan krom als ik 
iemand hoor roepen over dor hout’ 
 
Over een paar maanden viert Lee Towers zijn 75ste verjaardag. Nooit had hij kunnen denken 
dat de aanloop naar die mijlpaal zo extreem zou verlopen. ‘Maar ik red me wel hoor’, zegt de 
ambassadeur van Rotterdam, die in zijn Scheveningse penthouse wacht op betere tijden. 
 
Het moeilijkste moment van het jaar? Voor Lee Towers had dat niets met muziek te maken. 
Natuurlijk vlogen door corona de optredens ook uit zijn agenda. Dat overkwam tenslotte elke 
muzikant dit jaar. Net zo lang tot er nagenoeg niets meer in bleef staan. ‘Maar’, zegt de 74-
jarige zanger, ‘ik zit in de nadagen van mijn carrière, dus ik zing dit wel uit. Dat begrijp je 
wel.’ Bron: AD, 13 december 2021.  
 
Onderwijspersoneel moet zo snel mogelijk boosterprik kunnen krijgen 
 
Onderwijspersoneel moet zo snel mogelijk een boosterprik kunnen krijgen, vindt vakbond 
CNV. ‘Voor ouder personeel en voor mensen met een medische indicatie is de laatste prik 
inmiddels al langer dan zes maanden geleden, en neemt de bescherming af’, aldus de 
onderwijsbond. 

Volgens CNV is een snelle booster tegen het coronavirus nodig voor 'zowel de veiligheid van 
personeel als voor de continuïteit van het onderwijs.’ De bond wijst erop dat mensen die in 
het onderwijs werken nu flink meer risico lopen op besmetting op school. ‘Ze staan in 
de vuurlinie zonder optimale bescherming.’ 

Demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) gaf vrijdag aan dat het kabinet 
overweegt om de boostervolgorde, die nu nog op basis van geboortejaar is, te wijzigen. 

Volgens CNV is het niet uit te leggen aan mensen die in het onderwijs werken dat je op basis 
van je leeftijd pas mogelijk ergens volgend jaar aan de beurt bent voor een booster, terwijl je 
eerste vaccinaties op basis van je medische dossier eerder waren dan die van leeftijdsgenoten. 

‘Juist onder de groep die al langer geleden gevaccineerd is, zijn het risico en de angst het 
grootst.’ Bron: AD, 13 december 2021.  

Ministerie: vrijwel alle basisscholen hebben zelftesten gekregen 

Vrijwel alle scholen in het primair onderwijs hebben zelftesten ontvangen voor hun leerlingen. 
Dat laat het ministerie van Onderwijs maandag weten. 

Het is de bedoeling dat kinderen in groepen 6, 7 en 8 zich twee keer per week gaan testen op 
corona. Voor het personeel gold dat advies al. 

Volgens een woordvoerder van het ministerie waren vrijdag alle zelftesten geleverd, met 
uitzondering van scholen waar de bezorger voor een dichte deur stond. Deze maandag wordt 
nog een ronde gemaakt om de scholen die vorige week werden gemist van zelftesten te 
voorzien. 

Met de verdeling van de testen werd vorige week maandag begonnen. Het grootste deel ervan 
werd vanaf woensdag aan scholen geleverd, aldus het ministerie. De Algemene Vereniging van 
Schoolleiders zei donderdag nog dat een kwart van de scholen ze had ontvangen, maar 
mogelijk hebben zij net iets te vroeg contact gezocht met scholen. Bron: De Telegraaf, 13 
december 2021.  

Vuurwerkbranche ziet af van kort geding tegen verbod 

Er komt geen kort geding om ervoor te zorgen dat er de komende jaarwisseling toch vuurwerk 
mag worden afgestoken. Dat zeggen voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging 
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Pyrotechniek Nederland (BPN) en Jeffrey Peters van Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond 
(HVLV). 

De vuurwerkbranche dreigde eind november nog met een kort geding nadat het demissionaire 
kabinet instemde met een tijdelijk landelijk vuurwerkverbod. Die heeft als doel extra belasting 
van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen vanwege de 
coronapandemie. 

Volgens BPN kost een rechtszaak veel geld en was er weinig kans op succes. Als het kort 
geding wel de gewenste uitkomst zou hebben gehad, dan was er volgens de branche ‘weinig 
tijd om alles voor elkaar te krijgen.’ 

HVLV denkt dat het kort geding wel ‘een goede kans van slagen’ had, maar erkent dat er niet 
genoeg geld is opgehaald om de zaak te bekostigen. Met crowdfunding werd zo'n 37.000 euro 
bijeengebracht, terwijl de vuurwerkliefhebbers naar schatting 70.000 euro nodig zouden 
hebben. Het geld dat bij de 1600 donateurs werd ingezameld, wordt de komende weken 
teruggestort. Bron: De Telegraaf, 13 december 2021.  

Britse minister sluit dichte scholen vanwege corona niet uit 

De Britse gezondheidsminister Sajid Javid sluit niet uit dat de scholen in Engeland weer dicht 
zullen gaan vanwege corona. Hij heeft tegen radiozender LBC verklaard deze maatregel niet te 
willen nemen, maar dat er in de strijd tegen de pandemie ‘geen garanties zijn.’ 

De regering heeft meermaals gezegd dat het openhouden van de scholen een prioriteit is. In 
de praktijk komt dat neer op strengere beperkingen op andere gebieden, zodat kinderen 
minder zwaar worden getroffen door de pandemie. Nu het aantal besmettingen weer oploopt 
en er steeds meer Omikron-besmettingen worden vastgesteld, neemt de regering nieuwe 
maatregelen. 

Javid zegt zich nu met name te richten op het boosterprogramma. ‘Het vaccin is met een 
boostershot ongelooflijk effectief’, legt de minister uit. De autoriteiten gaan de boosters 
versneld aanbieden aan alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk. 

In het Verenigd Koninkrijk is ruim 81 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Van 
deze groep heeft bijna de helft een aanvullende prik gehad om hun bescherming tegen Covid-
19 op peil te houden. De Britten begonnen halverwege september met het zetten van de 
boosters, in eerste instantie alleen bij risicogroepen. Bron: De Telegraaf, 13 december 2021.  

Gemeente wordt verplicht briefadres te verstrekken aan iemand die in 
de gemeente verblijft 

Na een hevige ruzie met zijn huisgenoten heeft Pieter* zijn spullen gepakt. Sindsdien zwerft 
hij rond. De woningnood is hoog en de wachttijden lang dus lukt het hem niet om snel een 
andere woning te vinden.  

Gelukkig kan hij af en toe logeren bij zijn zus en haar gezin. Maar hij wil ze ook niet al te lang 
lastigvallen. Ook heeft hij vrienden bij wie hij soms op de bank mag slapen. Een ideale situatie 
is het niet maar Pieter is blij dat hij niet naar de daklozenopvang hoeft. 

Dan is het tijd om zijn rijbewijs te verlengen. Pieter is verbaasd als hij van de medewerker van 
de gemeente hoort dat hij uitgeschreven is uit de Basisregistratie Personen (BRP). Door zijn 
problemen en het rondzwerven, is het hem niet gelukt zijn post op te halen en ook bij te 
houden. Zijn rijbewijs kan hij nu niet verlengen omdat hij niet meer in de gemeente staat 
ingeschreven. Dat heeft ook grote gevolgen voor zijn werk als chauffeur. Hiervoor heeft hij 
natuurlijk wel een geldig rijbewijs nodig. Inschrijven op een ander woonadres zoals dat van 
een vriend kan helaas niet. Die zou dan namelijk weer problemen krijgen met zijn recht op 
een uitkering. De problemen stapelen zich op voor Pieter.  
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Naast Pieter zijn er meer mensen met dit probleem. Doordat zij geen vaste verblijfplaats 
hebben, kunnen ze zich niet laten inschrijven in de BRP en lopen daardoor tegen meerdere 
problemen aan. We hebben hier al vaak aandacht aan besteed in deze column. Ook hebben 
we onderzoek gedaan naar deze problemen. We vragen gemeenten en de rijksoverheid al jaren 
of zij op een creatieve manier willen kijken naar wat mensen als Pieter op weg kan helpen. 

Nu is er goed nieuws voor Pieter en al die anderen. Per 1 januari 2022 wordt namelijk de wet 
gewijzigd. Een gemeente is dan verplicht om iemand die volgens de wet in die gemeente 
verblijft in te schrijven in de BRP en een briefadres te geven. Uiteraard zijn we hier blij mee. 
De problemen kunnen hierdoor actief aangepakt worden. Op die manier kunnen mensen als 
Pieter, ondanks het gebrek aan woonruimte, in ieder geval blijven deelnemen aan de 
maatschappij en niet nog verder in de problemen komen. Ondertussen gaat het beter met 
Pieter. Hij vond uiteindelijk met hulp van zijn gemeente een nieuwe woonruimte en staat weer 
netjes ingeschreven in de BRP. Bron: De Telegraaf, 11 december 2021.  

In de Europese Unie komt het vaccineren van jonge kinderen op gang 

In de Europese Unie komt het vaccineren van jonge kinderen op gang. In Tsjechië kunnen 
ouders sinds maandag een afspraak maken voor kinderen vanaf 5 jaar. Daar maakten volgens 
minister van Volksgezondheid Adam Vojtech in de ochtend al zo'n 6000 gezinnen gebruik van. 

Tsjechië heeft in eerste instantie 300.000 doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech besteld 
voor kinderen. Dat is genoeg om ongeveer een derde van de kinderen tussen 5 en 11 te laten 
inenten. In het EU-land moeten beide ouders toestemming geven voor zo'n vaccinatie. 

Ook in andere delen van Europa worden voorbereidingen getroffen voor het vaccineren van 
jonge kinderen. Spanje begint daar woensdag mee. Nederland stuurt in de tweede helft van 
december uitnodigingen aan kinderen van 5 tot en met 11 die medische risico's hebben. Ze 
lijden bijvoorbeeld aan ernstige astma of hebben een aangeboren hartafwijking. De niet-
kwetsbare kinderen in Nederland komen in de tweede helft van januari aan de beurt. Ze 
krijgen een kleinere dosis dan kinderen van 12 jaar en ouder.  

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen konden vorige maand al duizenden kinderen terecht voor 
een coronavaccinatie. Alle beschikbare afspraken waren binnen enkele dagen geboekt. 
Ook Denemarken begon vorige maand al met het vaccineren van jongere kinderen. 

Sommige landen stellen zich terughoudend op. In Frankrijk komen in eerste instantie alleen 
jonge kinderen in risicogroepen in aanmerking voor een vaccin. Naast overheden zijn ook 
gezinnen soms terughoudend. Uit peilingen komt in meerdere landen naar voren dat ouders 
erg verdeeld zijn over het laten vaccineren van hun kinderen. Bron: AD, 13 december 2021. 

Ernst Kuipers vind verlengen avondlockdown verstandig 

Als het kabinet de avondlockdown daadwerkelijk verlengt, zou dat volgens Ernst 
Kuipers ’verstandig’ zijn. Volgens de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg geeft het 
vasthouden aan de huidige coronamaatregelen tijd om de druk op de ziekenhuiszorg naar 
beneden te krijgen, maar ook om meer informatie over de nieuwe Omikron-variant te 
verkrijgen. 

Op dit moment liggen er nog geen patiënten met de nieuwe variant, die ontdekt werd in Zuid-
Afrika, in de Nederlandse ziekenhuizen, aldus Kuipers. Hij sprak maandagmiddag in het 
Erasmus MC over de stand van de pandemie. Omikron kan volgens Kuipers in het eerste 
kwartaal van 2022 mogelijk tot ’serieuze aantallen patiënten’ leiden, maar hij benadrukte dat 
er nog weinig informatie over de variant is. ‘De grote onbekenden’ zijn volgens hem nog steeds 
de besmettelijkheid, de ernst van de ziekte na besmetting en de vraag in hoeverre vaccinaties 
bescherming bieden. 

Wat betreft de huidige situatie in de ziekenhuizen wijst Kuipers op de daling van het aantal 
nieuwe coronapatiënten dat elke dag wordt opgenomen. Maar dat heeft pas na een tijdje effect 
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op de druk in de ziekenhuizen, zegt Kuipers. Pas als er dagelijks minder dan twintig nieuwe 
coronapatiënten op de ic's worden opgenomen, daalt de bezetting dusdanig dat de reguliere 
zorg weer kan worden opgepakt. 

Kuipers roept mensen dus op zich ook met kerst aan de geldende maatregelen te houden. Op 
dit moment wil dat zeggen dat er vier mensen per dag thuis mogen worden 
ontvangen. ’Iedereen is er een beetje klaar mee’, zegt hij. Maar hij wijst erop dat hoewel de 
besmettingscijfers dalen, ze nog steeds hoger zijn dan op enig ander moment in de pandemie. 
Bron: AD, 13 december 2021. 

Supermarkten doen dringend beroep op kabinet om hun winkels ook na 
20.00 uur 's avonds open te houden 

Supermarkten doen een dringend beroep op het demissionaire kabinet om de supermarkten 
ook na 20.00 uur 's avonds open te kunnen houden in de aanloop naar de kerstdagen. ‘We 
zien er flink de noodzaak toe vanwege de spreiding van klanten’, aldus een woordvoerster van 
supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). 

In december is het altijd drukker in de supermarkten vanwege de feestdagen, zegt het CBL. 
‘De kerstvakantie begint pas na kerst. Veel mensen werken nog tot de vrijdag voor 
kerst, omdat kerst in het weekend valt’, zegt de woordvoerster. ‘Dat zorgt voor de noodzaak 
om winkels langer open te laten blijven. We blijven erop hameren.’ Bron: DG, 13 december 
2021. 

GGD-topman: 'Half maart een booster voor iedereen die dat wil' 

Iedereen die dat wil, kan uiterlijk half maart een boostervaccinatie tegen het coronavirus 
hebben gekregen. Doordat het Rode Kruis, uitzendbureaus en Defensie bijspringen en het 
aantal GGD-locaties wordt uitgebreid van 83 naar 90, kunnen de GGD'en in Nederland 
wekelijks fors meer mensen prikken.  

Dat zegt programmadirecteur Covid-19 van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland Jaap 
Eikelboom vandaag in een interview met De Telegraaf.  

‘Binnen twee weken gaan we van 150.000 naar 700.000’, vertelt Eikelboom over het aantal 
prikken dat er per week wordt gezet. ‘Zo'n snelle opschaling hebben we zelfs tijdens de massale 
basiscampagne nooit gehad.’ 

Er zijn in Nederland nu ruim 850.000 mensen die een derde prik hebben gehad. Dat de 
boostervaccinatiecampagne zo langzaam op gang kwam, heeft volgens de topman meerdere 
oorzaken. Eén daarvan is de timing. 

‘Het zou heel verstandig zijn om in de toekomst bijvoorbeeld vervolgprikcampagnes niet te 
plannen in een periode waarin je weet dat de hoeveelheid testafspraken omhoog gaat schieten, 
zoals in de herfst en de winter. Als je het net daarvoor plant, kan alles een stuk sneller’, legt 
Eikelboom uit. Bron: RTL Nieuws, 13 december 2021.  

Kabinet wil avondlockdown waarschijnlijk tot na jaarwisseling verlengen 

De huidige coronamaatregelen blijven langer van kracht, is volgens bronnen de uitkomst van 
het Catshuisoverleg. Dat betekent dat onder meer de avondlockdown en de bezoekersregeling 
ook na 18 december blijven gelden. Volgens de NOS en het AD duurt de verlenging nog tot na 
de jaarwisseling. 

De huidige maatregelen golden in ieder geval tot 19 december. Volgens het AD zouden de 
regels nu tot het weekend van 8 januari gaan gelden. De verlenging van de regels houdt in dat 
horeca, niet-essentiële winkels en sportscholen om 17.00 uur moeten sluiten. 
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Ook blijft het advies overeind om maximaal vier mensen thuis te ontvangen. Er lijkt geen 
uitzondering te komen voor de aankomende feestdagen. Een langere kerstvakantie is een 
ingreep die nog op tafel ligt. 

Het Outbreak Management Team heeft na overleg op vrijdag geadviseerd de regels nog niet te 
versoepelen. Het demissionaire kabinet spreekt begin deze week nog over de maatregelen. Dan 
worden de officiële besluiten genomen. Dinsdagavond geven demissionair premier Mark Rutte 
en demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie.  

Het aantal coronabesmettingen daalt al ruim een week. Het gemiddeld aantal besmettingen 
van afgelopen week ligt op 18.404, ruim 3.000 minder dan een week eerder. Toch zijn er nog 
steeds zorgen om de verspreiding van het virus, zeker nu de nieuwe Omikron-variant in beeld 
is.  

Ook de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen kan doorslag geven om de huidige 
coronamaatregelen langer te hanteren. Het aantal ziekenhuisopnames door coronapatiënten 
ligt op 2.743, van wie er 642 op de ic liggen. Hierdoor moeten ziekenhuizen andere 
behandelingen uitstellen.  Bron: NU.nl, 13 december 2021. 

Twee keer 15.000 euro boete voor illegaal feest in Montfoort 
 
De organisator van een illegaal feest en de betreffende terreineigenaar waar de ’rave’ aan de 
Mastwijkerdijk in Montfoort (Utrecht) moest plaatsvinden, hebben zaterdag beiden een boete 
van 15.000 euro opgelegd gekregen. 
Het feest werd via Telegram-groepen gepromoot, maar de politie kreeg er in samenwerking 
met de gemeente lucht van. Via een bericht werd gewaarschuwd voor een hoge boete wanneer 
het toch door zou gaan. Het zou zaterdagavond los gaan.  
 
Volgens een politiewoordvoerder zouden ‘een dusdanig groot aantal mensen komen, dat dit 
ongewenst was, zeker met inachtneming van de coronamaatregelen.’ 
 
Een handvol feestgangers besloot ondanks de waarschuwing toch een kijkje te komen nemen 
aan de Mastwijkerdijk in Montfoort. Zij werden verzocht het terrein weer te verlaten. Ze 
vertrokken zonder problemen, meldt de politie. De burgemeester van Montfoort heeft de 
organisator van het feest en de eigenaar van het terrein een ’last onder dwangsom opgelegd 
van 15.000 euro.’ Bron: De Telegraaf, 13 december 2021.  
 
Katholieken met de dood bedreigd bij processie in Parijs, ouderen in 
shock 
 
Een dertigtal katholieken die afgelopen week een jaarlijkse kaarsjesprocessie hielden tussen 
de kerken van Saint-Joseph en Sainte-Marie-des-Fontenelles in Nanterre, Parijs, zijn 
aangevallen door een groepje jongeren die hen met de dood bedreigden. „Ik snij je keel door’, 
zou een van hebben geroepen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft het over 
„ontoelaatbare zaken.’ Er loopt een onderzoek, meldt de Franse krant Le Figaro. 
 
De processie, een jaarlijkse traditie, was woensdagavond net vertrokken toen een groep 
jongeren de deelnemende christenen uit de optocht begonnen lastig te vallen. Ze werden onder 
meer voor ’ongelovigen’ uitgemaakt. Er volgden snel meer bedreigingen. 
 
„Op de Koran snij ik je keel door’, klonk het volgens Franse media. De deelnemers, allemaal 
ouderen, waren na afloop zo gechoqueerd dat ze het bisdom hebben ingelicht over het voorval.  
 
In een verklaring legt het bisdom van Nanterre uit dat tijdens de mars twee stopmomenten 
waren gepland om te bidden. „Tijdens de eerste stop werd de stoet aangevallen door 
verschillende mensen die beledigingen en grove en gewelddadige bedreigingen uitten. Terwijl 
de deelnemers aan de processie niets verkeers deden of provoceerden.’ 
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De fakkel van een van de gelovigen werd op een gegeven moment afgepakt en op de andere 
deelnemers gegooid, zegt het bisdom nog. De geplande looproute werd vanwege de verhitte 
situatie ingekort. 

In een verklaring meldt de prefect van Hauts-de-Seine, Laurent Hottiaux, „dat hij de 
beledigingen, bedreigingen en intimidatie die tijdens deze processie ten zeerste veroordeelt.’ 

De bisschop van Nanterre heeft intussen contact opgenomen met de openbare autoriteiten 
om zijn bezorgdheid kenbaar te maken. Hij zal de betrokken gelovigen ook deze week een 
bezoek brengen voor een gesprek. 

Zaterdagavond reageerde de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Gérald Dermanin 
veroordeelde op zijn beurt de „ontoelaatbare feiten’ en zegt dat de politie alles zal doen om de 
daders op te sporen en te straffen. Zo zijn er getuigenverklaringen afgenomen.  Bron: De 
Telegraaf, 12 december 2021. 

Coronabesmetting in ziekenhuis waar Patricia Paay ligt: 'Iedereen in 
lockdown' 

Patricia Paay (72) heeft een minder leuke week achter de rug. De Nederlandse tv-diva verblijft 
al weken in een ziekenhuis, omdat ze moet revalideren na een complicatie met haar heup. 
Daar bovenop kwam nog eens een coronageval in het ziekenhuis waar La Paay verblijft, wat 
betekent dat ze op haar kamer moest blijven. 

'Ik vond het vreselijk maar gelukkig is dit weer opgeheven en mogen we weer vrij rondlopen', 
schrijft Patricia nu op haar Instagram. Verder heeft ze gelukkig vooral positief nieuws te 
melden. Haar revalidatie gaat namelijk heel goed. 'De artsen zijn heel positief. Veel lopen en 
bewegen is mijn motto! Trappen lopen gaat inmiddels ook weer een beetje. Ik ben ook positief 
en doe mijn uiterste best.' 

Als alles zo goed blijft gijn, mag Patricia misschien over twee weken naar huis. Dat betekent 
dat ze met de kerst nog in haar vertrouwde omgeving kan zijn. 'Ik sta al helemaal in de 
startblokken en kan niet wachten om met de feestdagen lekker thuis te zijn. Na al die weken, 
vanaf oktober in het ziekenhuis is nu echt het eind in zicht! Ik ben een blij mens.'  Bron: RTL 
Boulevard, 12 december 2021. 

Nieuwe maatregelen in Britse strijd tegen Omikron 
 
De Britse regering neemt nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Dertigplussers kunnen vanaf maandag een boostershot krijgen. En vanaf dinsdag 
moeten mensen die deels of volledig gevaccineerd zijn en die contact hebben gehad met 
iemand die besmet is, zeven dagen lang een zelftest doen. 
 
Als een zelftest positief uitvalt, moeten ze een PCR-test afnemen. Geeft die ook een positief 
resultaat, dan moeten ze tien dagen in quarantaine. Mensen die niet tegen corona geprikt zijn, 
moeten sowieso tien dagen in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet 
persoon. 
 
De nieuwe maatregelen moeten helpen tegen de verspreiding van de Omikron-variant van het 
coronavirus. Het aantal besmettingen met deze variant neemt volgens het ministerie van 
Gezondheid significant toe. Naar verwachting is Omikron half december in het Verenigd 
Koninkrijk de meest voorkomende variant van het virus. 
 
Eén op de drie besmette personen vertoont geen ziektesymptomen, stelt het ministerie. 
Dagelijks testen helpt voorkomen dat zij het virus onbewust doorgeven. Bovendien is dit 
minder ingrijpend dan de verplichte tien dagen in quarantaine, die nu gelden voor iedereen 
die in contact is geweest met iemand die besmet is met de Omikron-variant. 
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De nieuwe maatregelen gelden vooralsnog alleen voor Engeland. De regeringen van Schotland, 
Wales en Noord-Ierland bepalen hun eigen gezondheidsbeleid. Bron: ANP, 12 december 2021. 

Willen de Britse Conservatieven premier Johnson nog na 
'schandaalweek'? 

Boris Johnson heeft een loodzware week achter de rug. Britse media fileerden de Britse 
premier vanwege momenten waarop zijn regering de eigen opgestelde coronamaatregelen 
schaamteloos leek te negeren. In de peilingen brokkelt zijn populariteit in rap tempo af en 
partijgenoten denken zelfs hardop na over zijn vertrek. Wat is er aan de hand? 

Het nieuws over vermeend kerstfeest op 10 Downing Street in december vorig jaar bracht 
Johnson en zijn Conservatieve Partij deze week in een diep dal. Destijds gold namelijk een 
strenge winterlockdown en was het verboden om binnenshuis met meerdere mensen uit 
verschillende huishoudens samen te komen. De regering droeg de Britten met klem op elkaar 
niet op te zoeken voor de feestdagen. 

Daily Mirror berichtte eind november al over het feest, waarbij zo'n veertig tot vijftig 
medewerkers aanwezig zouden zijn geweest, maar verder bewijs ontbrak. Deze week lekten 
echter beelden uit waarop topmedewerkers tijdens een neppersconferentie grappend hun 
antwoorden op mogelijke toekomstige vragen over de kerstborrel oefenen. Dat leidde tot het 
vertrek van Johnsons adviseur en oud-woordvoerder Allegra Stratton. 

Er kwamen woedende reacties, ook vanuit de partij van Johnson. Critici zijn vooral 
gefrustreerd dat de politici hun eigen regels niet navolgen. Conservatieve Lagerhuisleden 
zeggen te worden overspoeld door boze mails en telefoontjes van hun kiezers. 

Johnson zag zichzelf genoodzaakt om donderdag - nota bene op de dag dat hij vader werd van 
zijn (voor zover bekend) zevende kind - excuses te maken voor de rel. Ook kondigde hij een 
onderzoek aan naar de kerstborrel en andere bijeenkomsten die op zijn kantoor zouden zijn 
gehouden, overigens zonder toe te geven dat die hebben plaatsgevonden. Dat is volgens 
Labour-leider Keir Starmer niet nodig. ‘De premier is op heterdaad betrapt.’ 

Dat leek zondag opnieuw pijnlijk duidelijk te worden. Ditmaal lekte een foto uit, waarop de 
57-jarige premier deelneemt aan een kerstquiz. Die vond plaats op 15 december vorig jaar, 
vlak voor de grotere kerstborrel op de 18e. Groepen medewerkers zouden op 10 Downing 
Street gezamenlijk achter computers zijn gekropen om deel te nemen. 

Een woordvoerder van Johnson stelt dat het ging om een ‘virtuele quiz’ en de premier 
‘kortstondig’ deelnam. De aanwezige medewerkers waren volgens hem al op kantoor aanwezig 
om te werken aan het coronabeleid. 

Premier Johnson wist bij de verkiezingen in 2019 nog een historisch grote verkiezingszege te 
boeken, maar zijn populariteit heeft een flink duik gemaakt. Nog maar één op de drie kiezers 
zegt zijn Conservatieve Partij te steunen en oppositiepartij Labour heeft een vlucht genomen 
in de peilingen. 

Dat leidt tot twijfel bij partijgenoten of Johnson nog wel de ‘juiste partijleider is’, schrijft The 
Guardian. 

De premier kwam namelijk al vaker slecht voor de dag. Zo zei zijn voormalig topadviseur 
Dominic Cummings dat Johnson fel tegenstander was van coronalockdowns en de premier 
niet geloofde dat het zorgstelsel onder druk stond. Ook werd bekend dat Johnson 
belastinggeld gebruikte om zijn ambtswoning van een peperdure nieuwe inrichting te voorzien. 
Die kwestie wordt nog onderzocht. 
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Klap op de vuurpijl was de kwestie rond Owen Paterson, Conservatief Lagerhuislid en oud-
minister van Buitenlandse Zaken, die honderdduizenden ponden opstreek in ruil voor 
lobbyactiviteiten voor verschillende bedrijven. Johnson verdedigde Patterson aanvankelijk, 
maar uiteindelijk stapte die op als parlementariër. 

Meerdere politieke bronnen doen in gesprek met de Britse kranten een boekje open over de 
penibele situatie van Johnson. Eén ding is volgens hen zeker: aankomende week is cruciaal 
voor de premier. 

Zo stemt het Britse parlement dinsdag over een maatregelenpakket dat Johnson wil 
doorvoeren om de oplaaiing van de Omikron-variant in te dammen. Een harde kern van 
Conservatieven die sceptisch zijn over het nut van meer maatregelen zou dat moment willen 
aangrijpen om de premier de oren te wassen. 

Vervolgens zijn er donderdag verkiezingen om de opgestapte Paterson te vervangen in het 
kiesdistrict North Shropshire . Dat is gebruikelijk een veilige zetel voor de Conservatieven, 
maar in de peilingen lijken de Liberal Democrats de 'Tories' te hebben ingehaald. Als North 
Shropshire verloren gaat, zullen veel andere Conservatieven beginnen te vrezen voor hun eigen 
zetel. Bron: NU.nl, 12 december 2021.  

 

Kinderen tekenen op Arno’s rouwauto. © Cor de Kock  
 
Op deze rouwauto mogen kinderen tekenen en schrijven: ‘Zo worden zij 
ook bij het afscheid betrokken’ 
 
Van een afstandje lijkt de rouwauto van Arno Boll (38) uit Veen er een als alle andere, maar 
bij nadere inspectie blijkt niks minder waar. Zijn lijkwagen is namelijk de eerste ter wereld 
waarop getekend kan worden. ‘Zo kan echt iedereen bij het afscheid betrokken worden.’ 
 
‘Papa, waar liggen de stiften?’ Arno’s jongste dochter trekt hem aan zijn mouw. Net als haar 
grotere broers en zus wil zij ook tekenen, haar creativiteit de vrije loop laten gaan. Nóg leuker 
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is dat dat op een wel heel bijzondere ondergrond kan. Op de zwarte auto die pal voor haar 
neus staat. Een uniek exemplaar, ontworpen door haar vader. 
 
De zwarte rouwauto van Arno Boll, eigenaar van Duijster Uitvaart Dienstverlening, is de eerste 
in het land waarop getekend en geschreven kan worden. Een idee van Arno dat al ruim een 
jaar in zijn hoofd zat, maar deze maand dan eindelijk werkelijkheid werd. Bron: AD, 13 
december 2021.  
 
Restaurants staan voor duivels kerstdilemma: ‘Moet ik afscheid nemen 
van mijn reserveringen?’  
 
Wat is er met Kerstmis mogelijk in mijn restaurant? Die vraag spookt continu door het hoofd 
van de ondernemers. Sommigen hebben de knoop al doorgehakt: die gaan dicht. 
 
Ik verwacht dat er op sociale media wel wat duimpjes omhoog zullen gaan voor de koks, 
volgens Sebastiaan Van der Ham, Restaurant Weeshuys. 
 
Voor een kok is koken met Kerst het summum. Je hebt de meeste eer van je werk, die 
complimenten van de gasten dringen ook door in de keuken. Maar dit jaar, voor de tweede 
keer op rij, zal Sebastiaan van der Ham die verbale schouderklopjes moeten ontberen. Na veel 
vijven en zessen heeft restaurant Weeshuys in Geertruidenberg besloten om tussen 19 
december en 2 januari de deuren te sluiten. 
 
Een dicht restaurant met Kerst, het is bijna onwezenlijk. Van der Ham: ‘We hebben vooral 
gedacht vanuit de gast. Die wil uitgebreid dineren en niet haastig lunchen. Dus pakken we 
WeesThuys Kerst Feestboxen weer op. Dat was vorig jaar een groot succes. Een 
viergangenmenu, eventueel met een borrel- en bitesbox erbij. Je kunt ook gerechten à la carte 
bestellen.’ En: ‘Ik verwacht dat er op sociale media wel wat duimpjes omhoog zullen gaan voor 
de koks.’ 
 
Dicht blijven, dan hoef je ook niet meer te versieren. ‘Dat deden we al niet meer. Een paar jaar 
geleden is er verbouwd, heeft ons restaurant een heel eigen sfeer gekregen. Daar moet je niks 
meer aan doen, ook niet met Kerstmis.’ Bron: AD, 12 december 2021.  
 
 

 
 
 
@ AD 
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Coronaklap voor toerisme kwam het hardst aan in Amsterdam 
 
De toerismesector heeft het in 2020 zwaar te verduren gehad, blijkt uit cijfers die het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag naar buiten heeft gebracht. Het aantal buitenlandse 
toeristen dat Nederland bezocht daalde met 64 procent ten opzichte van het jaar ervoor. 
Amsterdam werd het hardst geraakt.  
 
Door corona is de sector tien jaar terug in de tijd geworpen, meldt het CBS. Januari en februari 
verliepen in 2020 nog normaal, maar op de coronapieken in april, mei, november en december 
kwamen er 90 procent minder toeristen naar ons land. In april, tijdens de eerste lockdown, 
was dat zelfs 97 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder.  
 
In Noord-Holland slonk het aantal buitenlandse toeristen dat de provincie bezocht in 2020 
met 70 procent. Dat is iets slechter dan het landelijk gemiddelde. Hotels in de regio 
Amsterdam werden landelijk gezien het hardst getroffen: in 2020 ontvingen zij gezamenlijk 3 
miljoen gasten, 6,2 miljoen minder dan in 2019.  
Amsterdam bleef – relatief gezien – wel de toeristische trekpleister van Nederland. Van de 7,3 
miljoen buitenlandse gasten verbleven er 2,1 miljoen in Amsterdam. Daarmee is de hoofdstad 
de plaats die het meest werd bezocht. Wel daalde het aandeel buitenlandse toeristen in de 
stad met 9 procent.  
 
Het gemis aan buitenlandse toeristen werd in 2020 ook niet gecompenseerd met binnenlandse 
vakanties. Dat aantal nam over het hele jaar gezien met 6 procent af; alleen in het derde 
kwartaal lag het aantal binnenlandse vakanties met 7,5 miljoen flink hoger dan de 6 miljoen 
een jaar eerder. Vooral in het voorjaar bleven Nederlandse vakantiehuisjes zo goed als leeg. 
Daar komt bij dat binnenlandse toeristen minder uitgeven dan buitenlandse toeristen.  
 
Dát het toerisme terugvalt is al zeldzaam, maar de mate waarmee dat in 2020 gebeurde is 
ongekend. Alleen in 2001 (aanslagen in VS), 2003 (Irak-oorlog en Sars) en 2008 en 2009 
(financiële crisis) daalde deze eeuw het aantal buitenlandse toeristen dat Nederland bezocht 
ten opzichte van het jaar ervoor. 
 
Mondiaal gezien valt de krimp van 64 procent in Nederland nog enigszins mee. In België (72 
procent) en Duitsland (69 procent) slonk het aantal bezoeken van buitenlandse toeristen nog 
harder. Wereldwijd gezien was de gemiddelde daling 73 procent; in de EU was er een min van 
68 procent. Bron: Het Parool, 13 december 2021. 

 
Yogadocenten staan onder druk om hun praktijk te sluiten  
 
Yogadocenten staan onder druk om hun praktijk te sluiten door de coronamaatregel van de 
avondsluiting, zegt de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN). Daardoor is het voor veel 
van hen niet meer financieel rendabel om de yogapraktijk open te houden. 
De opzeggingen van lidmaatschappen ’blijven binnenkomen.’ ‘Het einde is nog lang niet in 
zicht’, waarschuwt de vereniging. 
 
Sinds eind november moeten sportscholen en niet-essentiële winkels de deuren om 17.00 uur 
sluiten. Het kabinet lijkt voornemens deze maatregel tot in het nieuwe jaar te verlengen. 
 
Van de 1250 leden hebben er het afgelopen jaar 100 opgezegd. ‘Dit hebben we nog nooit eerder 
meegemaakt. Het is niet alleen het opzeggen, we hebben ook een derde minder aanwas dan 
andere jaren’, zegt voorzitter Gerreke Van den Bosch. Bron: AD, 13 december 2021.  
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Maarten van der Weijden heeft grootse plannen. © Anton Kappers  
 
Van der Weijden gaat voor extreme Elfstedentriatlon: ‘Ben al twee jaar 
extra aan het trainen’ 
 
Ook na het zwemmen van de Elfstedentocht kan het nog extremer, denkt Maarten van der 
Weijden. Hij wil de tocht der tochten voor het goede doel in juni 2023 als triatlon volbrengen: 
zwemmend, fietsend en wandelend, achter elkaar. ‘Voor mij is het logisch.’ 
 
‘Wat nu?’ dacht Maarten van der Weijden toen hij in 2019 in Leeuwarden aantikte en op die 
manier als eerste en voorlopig enige Nederlander ooit de Elfstedentocht zwemmend voltooide. 
‘Ik heb daar best een tijd over nagedacht. Eerst had ik ideeën om een nog langere afstand te 
zwemmen. Maar dat was in mijn ogen niet speciaal genoeg. Het is die Elfstedentocht die 
magisch is, niet het zwemmen an sich. Zo kwam ik uiteindelijk op het idee van een triatlon: 
de Elfstedentocht zwemmen, fietsen en wandelen, en dat achter elkaar in zes dagen. Mensen 
die willen, kunnen straks meefietsen of -wandelen.’ Bron: AD, 13 december 2021. 

Toch geen kort geding tegen vuurwerkverbod: ‘Nu strijden om de traditie 
te behouden’ 

Er komt geen kort geding om ervoor te zorgen dat er de komende jaarwisseling toch vuurwerk 
mag worden afgestoken. Dat zeggen voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging 
Pyrotechniek Nederland (BPN) en Jeffrey Peters van Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond 
(HVLV).  

De vuurwerkbranche dreigde eind november nog met een kort geding nadat het demissionaire 
kabinet instemde met een tijdelijk landelijk vuurwerkverbod. Die heeft als doel extra belasting 
van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen vanwege de 
coronapandemie.  

Volgens BPN kost een rechtszaak veel geld en was er weinig kans op succes. Als het kort 
geding wel de gewenste uitkomst zou hebben gehad, dan was er volgens de branche ‘weinig 
tijd om alles voor elkaar te krijgen.’  

HVLV denkt dat het kort geding wel ‘een goede kans van slagen’ had, maar erkent dat er niet 
genoeg geld is opgehaald om de zaak te bekostigen. Met crowdfunding werd zo’n 37.000 euro 
bijeengebracht, terwijl de vuurwerkliefhebbers naar schatting 70.000 euro nodig zouden 
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hebben. Het geld dat bij de 1600 donateurs werd ingezameld, wordt de komende weken 
teruggestort. 

Vorig jaar was tijdens de jaarwisseling ook al sprake van een vuurwerkverbod. ‘We gaan nu 
strijden om de vuurwerktraditie voor de komende jaren te behouden’, zegt Groeneveld. 
Daarvoor wil hij onder meer het gesprek aangaan met Tweede Kamerleden. 

Peters verwacht dat er dit jaar in Nederland veel meer vuurwerk zal worden afgestoken tijdens 
oud en nieuw dan vorig jaar. ‘Er staan al dagen lange rijen bij Belgische winkels, tot buiten 
aan toe.’ Nederlanders kunnen daar legaal vuurwerk aanschaffen. BPN laat weten dat 
Belgische verkopers om vuurwerk vragen bij Nederlandse bedrijven omdat er daar zoveel 
wordt verkocht. 

De vergoeding die de vuurwerkbranche dit jaar krijgt omdat er deze jaarwisseling in verband 
met corona geen vuurwerk mag worden afgestoken, zal naar verwachting iets ruimer zijn dan 
vorig jaar. Toen kreeg de sector een vergoeding van zo’n 40 miljoen euro. BPN laat weten blij 
te zijn met de tegemoetkoming maar moet nog kijken hoe die precies uitpakt. Bron: AD, 13 
december 2021. 

Dat het kabinet de 'avondlockdown' wil verlengen komt niet als een 
verrassing voor grote horeca-ondernemers 

Dat het kabinet de 'avondlockdown' wil verlengen tot na de jaarwisseling, komt niet als een 
verrassing voor een aantal grote horeca-ondernemers. ‘Sinds de vorige persconferentie 
hielden we al rekening met dit scenario. Het is heel spijtig dat we met de kerstdagen gesloten 
zijn, maar het komt helaas niet onverwacht’, zegt de Rotterdamse horecabaas Herman Hell, 
die meerdere zaken heeft in de havenstad. 

Vermoedelijk blijven de regels, waardoor de meeste zaken sinds eind november vanaf 17.00 
uur 's avonds dicht zijn, tot in het nieuwe jaar in stand. Dat betekent dat ze ook tijdens de 
feestdagen gelden. ‘Deze verlenging doet pijn, maar dat doet het al twee jaar’, zegt Hell. De 
horecabaas hoopt dat het kabinet een manier vindt om ervoor te zorgen dat dit de laatste 
periode met maatregelen zal zijn. ‘Wat die manier is, dat is aan de politiek. Als we volgend jaar 
maar niet weer hetzelfde moeten meemaken.’ 

Bij Laurens Meyer, eigenaar van circa vijftig horecazaken verspreid over het land, waaronder 
De Drie Gezusters in Groningen, klinkt hetzelfde geluid. ‘Voor mij is dit geen nieuws. Wij 
denken dat dit nog wel tot na carnaval volgend jaar gaat duren’, aldus Meyer. De horeca-
ondernemer noemt de maatregelen ’catastrofaal.’ ‘Het is erg moeilijk vol te houden, de 
schuldenberg groeit en groeit.’ 

Ook Won Yip, Amsterdamse horecamagnaat met meerdere cafés in de hoofdstad, verwachtte 
dat de maatregelen verlengd zouden worden. Hij spreekt van ’wanbeleid’ en ‘symboolpolitiek.’ 
‘Ze zouden op zijn minst de horeca wat extra uurtjes kunnen geven met kerst. Want ze denken 
toch niet echt dat er maximaal vier mensen thuis zitten?’ Volgens Yip zijn de maatregelen 
desastreus voor de horeca. ‘De decembermaand is traditiegetrouw een goede maand voor de 
omzet, en die gaat weer verloren.’ 

Koninklijke Horeca Nederland wil pas na de coronapersconferentie dinsdagavond op de 
nieuwe maatregelen ingaan. Bron: AD, 13 december 2021. 

Mogelijk toch een week eerder kerstvakantie op basisscholen 

Basisscholen moeten serieus rekening houden met een week eerder kerstvakantie. Het OMT 
raadt nu voor de derde keer aan om de vakantie te vervroegen, een deel van het kabinet neigt 
ernaar het advies ditmaal wel op te volgen. Dat bevestigen bronnen op het Binnenhof.  
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Morgen neemt het demissionaire kabinet formeel een besluit over het coronapakket van de 
komende weken, ‘s avonds is er weer een coronapersconferentie. Het OMT vindt het al langer 
verstandig om de kerstvakantie met een week te verlengen. Met een laatste schooldag op 24 
december, vlak voor de feestdagen, ligt het risico op de loer dat kinderen het virus meenemen 
van het klaslokaal naar de kerstboom bij opa en oma. Een week eerder in de ‘eigen 
gezinsbubbel’ blijven, biedt dan virologisch meer veiligheid.   

Ook maakt het demissionaire kabinet zich zorgen om de besmettelijkere Omikron-variant van 
het coronavirus. ‘Over die variant weten we nog weinig, maar wat we er wel over weten is 
weinig geruststellend’, zei demissionair coronaminister Hugo De Jonge vandaag. 

Maar schoolbesturen en ouders zijn in nipte meerderheid tegen een vervroegde vakantie. 
‘Maar we moeten alles afwegen, dat doen we morgen’, zei De Jonge eerder vandaag. 
Vooruitlopen op de uitkomst daarvan, wilde hij niet. Hij liet wel doorschemeren dat het 
kabinet een vroegere kerstvakantie ernstig overweegt. 

Een ingewijde stelt dat er binnen het kabinet stevige discussie is over de langere vakantie: ‘Al 
weken raadt het OMT het aan, dus je moet wel erg goed uitleggen waarom je er nu ineens toch 
voor bent.’ Toen wilde het kabinet er nog niet aan, omdat het de scholen alleen eerder wil 
sluiten als het echt niet anders kan.  

Vorige week benadrukte onderwijsminister Arie Slob (CU) nog maar eens dat de scholen 
openhouden het absolute streven blijft. ‘Veel leraren zeggen ook: houd de scholen open. Dat 
is en blijft onze inzet, ook rond de kerstvakantie.’ Veel kinderen hebben al leerachterstanden 
door eerdere schoolsluitingen. 

De Jonge begrijpt dat veel scholen in de problemen komen met de planning, mocht het besluit 
dinsdag vallen. ‘Maar we zeggen al een paar weken dat we hier aan denken’, aldus de minister. 
Bron: AD, 13 december 2021. 

Winkelketens zien verlenging van vervroegde sluitingstijd niet zitten 

Winkelketens zien een eventuele verlenging van de vervroegde sluitingstijd waarop het 
demissionair kabinet lijkt voor te sorteren niet zitten, laat brancheorganisatie INretail weten. 
INretail spreekt ook van ’veel vrees’ bij ondernemers voor een coronatoegangsbewijs voor 
winkels. ‘De grote hoop is dat dat niet gaat gebeuren.’ Budgetketen Action zegt ‘uiteraard niet 
te hopen op verlenging.’ HEMA hoopt dat de reguliere winkeltijden weer snel terugkomen. 

De extra koopavonden in de voor de retail belangrijke decembermaand kunnen nu ook 
waarschijnlijk niet doorgaan. Winkeliers verliezen veel omzet door de vervroegde sluiting, zegt 
INretail. ‘Zeker op A1-locaties waar je het van veel winkelend publiek moet hebben.’ Bron: AD, 
13 december 2021. 

Bij de Vaccinatie Twijfel Telefoon zijn 784 vragen over coronavaccinaties 
binnengekomen, 

Bij de Vaccinatie Twijfel Telefoon zijn maandag 784 vragen over coronavaccinaties 
binnengekomen, vertelt projectleider Chris Groen. Vanaf deze week is de bellijn voor mensen 
die twijfelen of ze een coronaprik moeten nemen vijf dagen per week bereikbaar. Er bellen ook 
mensen met vragen over de boosterprik. 

Groen noemt het aantal bellers van maandag ’best veel.’ De Twijfel Telefoon werd eind vorige 
maand opgericht door het Erasmus MC, sinds deze week kent het project een nieuw 
telefoonnummer. Waar de telefoonlijn eerder twee dagdelen per week bereikbaar was, kunnen 
mensen nu de hele werkweek terecht. 

Groen: ‘We hebben het nieuwe nummer dit weekend pas bekendgemaakt. De website staat 
pas sinds gisteravond online. Dus dat zoveel mensen ons nu al weten te vinden, laat zien dat 
er kennelijk vraag is naar goed en onafhankelijk advies.’ Bron: AD, 13 december 2021.  
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Miljoenen gevaccineerde Duitsers hoeven geen maanden te wachten 
op extra prik tegen corona 

Miljoenen gevaccineerde Duitsers hoeven geen maanden meer te wachten op een extra prik 
tegen corona. De westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen maakt een zogenoemde booster al 
één maand na de laatste gewone inenting mogelijk. 

De dichtstbevolkte deelstaat van Duitsland zet de vaccinatieturbo aan, aldus de krant Bild. 
In Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland, kunnen burgers voortaan na vier weken 
een verversingsprik tegen het coronavirus krijgen in de vaccinatiecentra van gemeenten en 
districten. Het ministerie van Volksgezondheid van de deelstaat met ongeveer evenveel 
inwoners als Nederland heeft dit maandag afgekondigd, meldt de Siegener Zeitung. 

De krant spreekt over een duidelijke ommezwaai in het vaccinatiebeleid van de deelstaat. Tot 
nu toe waren vijf maanden vereist tussen de laatste prik en de boostervaccinatie. Door de 
nieuwe aanpak kunnen fors meer mensen sneller een booster krijgen en zich zo beter 
beschermen tegen de besmettelijkere Omikron-variant, die ook in Noordrijn-Westfalen oprukt. 
Bron: AD, 13 december 2021.  

Noorwegen gaat strengere regels invoeren zoals alcoholische dranken in 
cafés en restaurants verbieden 

Noorwegen gaat het serveren van alcoholische dranken in cafés en restaurants verbieden, 
strengere regels invoeren voor scholen en de vaccinatie van de bevolking versnellen. De 
maatregelen worden volgens de regering genomen om de uitbraak van de Omikron-variant 
van het coronavirus te beteugelen. 

‘Voor velen zal dit voelen als een lockdown, zo niet van de samenleving dan van hun leven en 
hun levensonderhoud’, zei premier Jonas Gahr Støre maandag tijdens een persconferentie. 
Bron: AD, 13 december 2021.  

Australië gaat de tijd tussen laatste inenting en boostershot verkorten 

Australië gaat de tijd tussen de laatste inenting en de boostershot verkorten. De opkomst van 
de Omikron-variant is daarvan de reden, aldus de woordvoerder. Tot nu toe gold dat iedereen 
boven de achttien de booster kon halen, mits de laatste prik zes maanden geleden werd gezet. 
Die tussenliggende periode gaat nu naar vijf maanden. Tot nu toe zijn er in Australië zeventig 
Omikron-besmettingen ontdekt, merendeels in miljoenenstad Sydney. Bron: AD, 13 december 
2021.  

Topviroloog Koopmans deelt schokkende dreigmail en vraagt OM om 
hulp: 'Ik ben er klaar mee’ 

Het Openbaar Ministerie moet volgend jaar werk maken van de grote hoeveelheid aan online 
bedreigingen en verwensingen waarmee wetenschappers, politici en zorgverleners op grote 
schaal te maken krijgen. Dat zegt topviroloog Marion Koopmans naar aanleiding van een 
nieuwe bedreiging die ze vandaag in haar mail heeft ontvangen.  

‘Dit is niet oké en de vraag is wat we daar met zijn allen aan gaan doen’, laat de viroloog van 
het Erasmus MC in een korte reactie aan deze site weten.  Koopmans deelde de schokkende 
tekst vanavond met haar ruim 61.000 volgers. 'Dat jij jouw gore corona rotkop nog op de tv 
durft te tonen', zo begint de nog onbekende persoon zijn haatdragende mail. 'Jij vuil goor 
monster van Dachau, jij corrupte zakkenvullende volksverlakker die honderdduizenden zwart 
betaald krijgt.’  

Met een verwijzing naar de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. De Vries gaat het bericht 
verder: ‘Ze hebben de verkeerde voor de ingang van de (een) parkeergarage door de kop 
geschoten, goor stuk onafgemaakt softenon NAZI Schwab hoerenjong.’ 



165 
 

Koopmans, die eerder dit jaar is bekroond met de Irispenning vanwege haar excellente 
wetenschapscommunicatie, ‘is klaar met dit soort zaken’ en vermeldt het twitteraccount van 
het Openbaar Ministerie in haar bericht. De hoogleraar virologie krijgt al langer te maken met 
anonieme haatberichten. 'Ja, dit is verschrikkelijk. Ik heb mijn hele leven voor de 
volksgezondheid gewerkt. Ik word beschuldigd van misdaden tegen de mensheid, mijn reacties 
op sociale media staan vol met trollen en mijn kinderen zijn bang om met mij uit te gaan. We 
moeten ons hiertegen uitspreken. Hoop dat veel collega's dat ook doen', schreef ze in november 
in een reactie aan de Brits-Amerikaanse arts Gavin Yamey, die eerder over dit onderwerp aan 
de bel trok.  

Verschillende prominente hulpverleners en wetenschappers steken Koopmans een hart onder 
de riem. 'Veel respect voor uw ongekende inzet in deze pandemie, met juist altijd heel veel oog 
voor onzekerheden, voort- én vaak terugschrijdend wetenschappelijk inzicht over de mogelijke 
impact van het virus. Heel veel mensen waarderen dat. Helaas roept het ook deze nare reacties 
op', twittert CBS-onderzoeker Ruben Van Gaalen. 'Absurditeit om dit soort spul te spuwen 
altijd, maar juist wanneer wetenschappers de gemeenschappelijke zaak proberen te helpen 
door elke dag in hun vrije tijd en onbetaald voorlichting te geven. De reacties op deze tweet 
alleen al zijn niet mis', voegt veldepidemioloog Amrish Baidjoe daar aan toe.  

Eerder op de dag deelde D66-leider Sigrid Kaag via Twitter ook enkele ‘kerstwensen’ die aan 
haar waren verstuurd. ‘Zoals u ziet weten wij waar u woont’, schrijft een anonieme afzender. ‘U 
denkt slim te zijn. Hoe dom is dat?’, vraagt een andere schrijver zich af. Een derde schrijver 
houdt het bij: ‘Heel graag: functie elders.’  

‘Kerst is de tijd van goede wensen’, reageert Kaag op Twitter. Ze richt zich direct tot de 
anonieme schrijvers: ‘Stuur uw kaarten daarom aan iemand die eenzaam is en niet aan mij. 
Stuur hen vooral een lieve wens. Dan helpt u een ander en gaat u zelf ook met meer positiviteit 
de laatste weken van dit jaar in.’ 

Het aantal online bedreigingen tegen personen die een prominente rol spelen in de 
coronabestrijding neemt de laatste tijd fors toe. Eind vorige maand werd bekend dat in 2020 
bij het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag 600 keer melding is gedaan 
van mogelijke bedreiging van politici. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de 393 gevallen 
in 2019. Bij 274 van de meldingen in 2020 ging het volgens het Openbaar Ministerie inderdaad 
om een strafbaar feit, tegenover 206 in 2019. 

 

Viroloog Marion Koopmans © ANP 

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt het 'zorgelijk en onacceptabel' dat mensen bedreigd 
worden. Kuiken vindt dat er hard opgetreden moet worden tegen deze bedreigingen. Volgens 
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haar zijn niet alle berichten die zijzelf binnenkrijgt 'even charmant.’ ‘Maar het gaat niet om 
mij. Iedereen maakt zich zorgen.’ Ze benadrukt: 'hoe oneens je het ook bent, het is nooit een 
excuus om te bedreigen.’ 

Geweld tegen politici hangt in de lucht, signaleren ook de veiligheidsdiensten. Vaak gevoed 
door ’anti-overheidssentiment’, zoals de nationaal terrorismebestrijder NCTV het noemt. 
‘Sociale media zijn op dit moment een blaasbalg, een soort automatische flash mob die het 
ongenoegen opeens versneld bij elkaar brengt’, zei Pieter-Jaap Aalbersberg (NCTV)  in oktober 
tegen deze site. ‘Vroeger was daar iets voor nodig: een boekje, een lezing of een groep. Nu gaat 
door die blaasbalg van sociale media radicalisering van eenlingen steeds sneller. Dat is niet 
exclusief voor Covid. Voor sommige mensen is het een optelsom.’  

Marion Koopmans kreeg in oktober de Irispenning 2021 voor haar communicatie over de 
coronapandemie. Ze is onder andere hoogleraar Virologie, afdelingshoofd Viroscience van het 
ErasmusMC in Rotterdam en adviseert als lid van het Outbreak Management Team (OMT) de 
overheid over corona. Sinds de uitbraak van het virus is Koopmans vaak te zien in de media. 

De jury stelde dat de viroloog ingewikkelde kwesties eenduidig, geduldig en informatief 
verwoord aan het publiek. ‘Heikele punten’ gaat ze niet uit de weg en de jury waardeert het 
hoe zij, ook op sociale media, het debat aangaat en ‘ongezouten meningen telkens weer weet 
te normaliseren en terug te brengen tot de nuchtere, wetenschappelijke feiten.’ Bron: AD, 13 
december 2021. 

Covid heeft onvrede zichtbaar gemaakt die er altijd al was 

Nu het kabinet zware coronamaatregelen neemt, moet de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid alert zijn op een reflex van frustratie onder het volk. 
Ondanks de rellen van vorige week is Pieter-Jaap Aalbersberg (62) niet pessimistisch. ‘Er zijn 
mensen ongelukkig, maar de meeste mensen niet.’ 

Pieter-Jaap Aalbersberg zit er ogenschijnlijk kalm bij, in zijn werkkamer. Terwijl toch wéér 
zware coronamaatregelen worden uitgestort over een land dat het beu is. Waar demonstraties 
gemeengoed zijn en een betoging in Rotterdam vorige week uitmondde in ernstige, 
gewelddadige rellen met aanvallen op agenten en brandweerlieden. 

Aalbersberg kan zich, vanuit zijn rol als NCTV, moeilijk een opgewonden standje tonen. ‘Maar’, 
benadrukt hij, ‘ik ben niet kalm.’ Bron: AD, 27 november 2021. 

Alsof coronadrukte in ziekenhuis nog niet genoeg is: baby’s, peuters en 
kleuters gevloerd door het RS-virus 

Terwijl de coronadrukte nog onveranderd hoog is, heeft het Dordtse Albert Schweitzer 
ziekenhuis alweer een nieuwe uitdaging te pakken: een fikse piek van kinderen die besmet 
zijn met het RS-virus maakt dat de verpleegkundigen op de kinderafdeling flink moeten 
aanpoten. ‘Af en toe moeten we zelfs al patiënten verplaatsen naar andere ziekenhuizen.’  

Het is druk, drukker, drukst op de kinderafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis door 
het winterse verkoudheidsvirus dat peuters en kleuters teistert, meldt woordvoerder Frank 
van den Elsen. ‘Alle bedden zijn daar bezet. En af en toe moeten patiëntjes noodgedwongen 
worden verplaatst tussen ziekenhuizen.’ Bron: AD, 13 december 2021. 

In de VS zijn sinds het uitbreken van coronapandemie meer dan 50 
miljoen mensen besmet geraakt 

In de Verenigde Staten zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie meer dan 50 miljoen 
mensen besmet geraakt, blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins universiteit in Baltimore. 
Tot nu toe zijn bijna 800.000 Amerikanen overleden aan de gevolgen van een Covid-19-
besmetting. 
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In de VS wonen ongeveer 330 miljoen mensen. Begin september werd de grens van 40 miljoen 
gevallen overschreden, het aantal coronadoden lag toen op 650.000. De website van Johns 
Hopkins wordt geregeld bijgewerkt en laat meestal iets hogere aantallen zien dan de officiële 
cijfers van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC. Die meldde zondag dat er 49,7 miljoen 
besmettingen zijn geregistreerd. Dagelijks groeit dat aantal met pakweg 120.000 nieuwe 
gevallen. Volgens de CDC sterven gemiddeld 1100 Amerikanen per dag aan het virus. 

Experts gaan ervan uit dat het werkelijke aantal infecties in de VS waarschijnlijk veel hoger 
is dan 50 miljoen. Volgens schattingen van de CDC zou dat op circa 147 miljoen moeten 
liggen. Ook als het gaat om het dodental ligt dat hoogstwaarschijnlijk een stuk hoger dan nu 
is geregistreerd. Bron: AD, 13 december 2021. 

 

Truckerscafe Napoleon is voor vrachtwagenchauffeurs gewoon open na 17 uur. Johannes van 
Eerde, vrachtwagenchauffeur uit Urk, kan er op zijn een na laatste stop nog genieten van een 
warme maaltijd. © copyright Marc Bolsius 

Dit restaurant is nog wél na 17.00 uur open: ‘Maar we willen er geen 
misbruik van maken’ 
 
Na vijven blijft wegrestaurant Napoleon in het Brabantse Hank gewoon open. Maar alleen voor 
vrachtwagenchauffeurs. Die vinden dat niet meer dan logisch. ‘Iedereen wil fatsoenlijk kunnen 
eten, toch?’ 
 
Vrijdagmiddag, tien voor vijf. Twee vaste gasten van wegrestaurant Napoleon bestellen nog 
een pilsje. Hun laatste, want tien minuten later moeten ze weg zijn. Immers, voor de horeca 
gaat dan de avondlockdown in. Bron: AD, 13 december 2021.  
 
Billie Eilish is een paar maanden geleden positief getest  

Billie Eilish is een paar maanden geleden positief getest op het coronavirus. De 19-jarige 
zangeres onthult in de radioshow van Howard Stern op Sirius XM ook dat ze nog steeds last 
heeft van klachten. 

De Amerikaanse vertelt dat ze erg ziek is geweest. ‘Ik ben niet doodgegaan en ik zou ook niet 
dood zijn gegaan, maar dat neemt niet weg dat ik me beroerd voelde. Het was vreselijk. Ik heb 
nog steeds symptomen. Ik ben bijna twee maanden ziek geweest.’ 
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Eilish denkt dat het nog erger was geweest als ze niet was gevaccineerd. ‘Ik wil dat het 
duidelijk is dat het goed gaat omdat ik het vaccin heb. Ik denk dat ik dood was geweest als ik 
niet was gevaccineerd omdat het zo erg was.’ Bron: AD, 13 december 2021. 

 

Billie Eilish bij de Variety 2021 Music Hitmakers Brunch. © EPA 
 
Billie Eilish: ‘Zonder coronavaccinatie was ik dood geweest’  
 
Billie Eilish heeft nog steeds klachten na een coronabesmetting enkele maanden geleden. De 
19-jarige zangeres vertelt dat in de radioshow van Howard Stern op Sirius XM. 
 
De Amerikaanse vertelt dat ze in augustus erg ziek is geweest van de besmetting, maanden 
nadat ze haar coronavaccinatie kreeg. ‘Ik ben niet doodgegaan en ik zou ook niet dood zijn 
gegaan, maar dat neemt niet weg dat ik me beroerd voelde. Het was vreselijk. Ik heb nog 
steeds symptomen. Ik ben bijna twee maanden ziek geweest.’ 
 
Eilish denkt dat het nog erger was geweest als ze niet was gevaccineerd. ‘Ik wil dat het 
duidelijk is dat het goed gaat omdat ik het vaccin heb. Ik denk dat ik dood was geweest als ik 
niet was gevaccineerd, omdat het zo erg was. Uiteindelijk ging het op de schaal van covid het 
niet zo slecht met me, maar als je ziek bent, voel je je ellendig.’ 
 
De hitzangeres noemt mensen die zich niet laten vaccineren égoïstisch’. Haar prik zorgde er 
volgens haar voor dat haar broer Finneas niet besmet is geraakt. ‘En mijn ouders kregen het 
niet, en mijn vrienden kregen het niet.’ Bron: AD, 14 december 2021. 
 
Sommige neussprays tegen astma, sinusitis en luchtweg-
allergieën beschermen ook tegen corona 
 
Sommige neussprays tegen astma, sinusitis en luchtwegallergieën beschermen ook tegen 
corona. Onderzoekers van het UZ Leuven hebben ontdekt dat die sprays verhinderen dat het 
virus in het lichaam binnendringt en de patiënt ziek maakt. Ze zouden dus ook mensen met 
risicocontacten extra kunnen beschermen. 
 
Artsen vreesden dat mensen met astma, chronische sinusitis en luchtwegallergieën de eerste 
coronaslachtoffers zouden zijn. Maar het tegendeel bleek waar, ze werden net minder ziek. En 
dit dankzij een bestanddeel in hun dagelijkse steroïde neusspray: 
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namelijk fluticasonpropionaat. Onderzoekers van het UZ Leuven hebben ontdekt hoe dat 
komt. 
 
‘Enerzijds doordat het slijmvlies meer weerstand biedt aan het virus, waardoor het virus 
minder goed kan doordringen. En anderzijds ook door de verminderde aanwezigheid van 
molecules waaraan het virus zich kan binden’, zegt Peter Hellings, professor neus-, keel- en 
oorziekten van het UZ Leuven. Bron: AD, 13 december 2021. 

Alsof coronadrukte in ziekenhuis nog niet genoeg is: baby’s, peuters en 
kleuters gevloerd door het RS-virus 

Terwijl de coronadrukte nog onveranderd hoog is, heeft het Dordtse Albert Schweitzer 
ziekenhuis alweer een nieuwe uitdaging te pakken: een fikse piek van kinderen die besmet 
zijn met het RS-virus maakt dat de verpleegkundigen op de kinderafdeling flink moeten 
aanpoten. ‘Af en toe moeten we zelfs al patiënten verplaatsen naar andere ziekenhuizen.’  

Het is druk, drukker, drukst op de kinderafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis door 
het winterse verkoudheidsvirus dat peuters en kleuters teistert, meldt woordvoerder Frank 
van den Elsen. ‘Alle bedden zijn daar bezet. En af en toe moeten patiëntjes noodgedwongen 
worden verplaatst tussen ziekenhuizen.’  

De verkouden patiëntjes met benauwdheidsklachten zorgen voor de gebruikelijke winterpiek 
van het RS-virus in ziekenhuizen, maar die komt nu boven op de al behoorlijk fikse 
coronadrukte. Geen probleem, zou je zeggen, want dat is een héél andere afdeling in het 
ziekenhuis. Maar zo simpel is het niet: ‘Het verhoogt de druk op de verpleegkundige 
beroepsgroep. De verpleegkundigen van de kinder-, neonatologie-, en verloskundeafdelingen 
kunnen daardoor niet bijspringen in de coronazorg.’ 

Op die corona-afdelingen is de zorg nog hard nodig. Momenteel liggen er bijna veertig mensen 
op de ‘gewone corona-afdelingen’. Negen patiënten, die er ernstig aan toe zijn, worden 
verpleegd op de intensive care. En 39 mensen die dermate grote benauwdheidsklachten 
hebben dat ze eigenlijk in aanmerking zouden komen voor een ziekenhuisbed, krijgen thuis 
zuurstof toegediend. Dit gebeurt omdat er in de ziekenhuizen nauwelijks plek is én omdat 
hun thuissituatie dit mogelijk maakt. ‘Qua omstandigheden is er weinig veranderd ten 
opzichte van vorige week. Het is wat betreft de coronadrukte te doen, maar alleen dankzij het 
afschalen van operaties.’  

Er wordt scherp gestuurd op het toch laten plaatsvinden van een of twee zware vaat- of 
longoperaties per dag, aldus Frank van den Elsen, ASz. 

Hiermee doelt Van den Elsen op de honderden operaties die de afgelopen weken al zijn 
afgezegd om op een later moment ‘in te halen’. Simpelweg omdat er door de coronadrukte niet 
genoeg capaciteit is om die nog uit te voeren. ‘Op zijn vroegst donderdag beoordelen we 
opnieuw of de intensive care weer iets terug kan in het aantal bedden, waardoor er personeel 
zou vrijkomen om meer operaties te kunnen hervatten’, aldus Van den Elsen.  

Zodra er nu ook maar even een ‘gaatje’ is op de intensive care, proberen artsen direct te 
opereren bij mensen die hun operatie eerder geschrapt zagen worden: ‘Er wordt heel scherp 
gestuurd op het toch laten plaatsvinden van één of twee zware vaat- of longoperaties per dag, 
waarbij de patiënt na de operatiekamer enige tijd ic-zorg nodig heeft. Vooralsnog lukt dat.’  

Afgelopen zomer was er ook een flinke RS-viruspiek in de ziekenhuizen. Dat was redelijk 
opmerkelijk, want normaal is die er alleen in de winter: tussen november en maart.  

De verklaring voor die ‘zomerse’ opleving was dat het virus in de winter van vorig jaar níet was 
opgelaaid, omdat het zich door de coronamaatregelen niet kon verspreiden. ‘Mensen hadden 
veel minder contact met anderen, de scholen en kinderdagverblijven waren dicht en iedereen 
hield afstand van elkaar’, meldde het RIVM.  
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In de zomermaanden waren de maatregelen alweer behoorlijk versoepeld, waardoor het aantal 
contactmomenten  toenam én dus ook de mogelijkheid voor een uitbraak van het RS-virus. 
Dat laat verder onverlet dat het deze winter wéér raak is.  

De verschijnselen van het RS-virus lijken op die van een verkoudheid. Vooral bij baby’s en 
peuters kan het virus grote benauwdheid veroorzaken. Dit komt door een ontsteking van de 
kleine luchtwegen of een longontsteking. In arme landen overlijden jaarlijks gemiddeld 
118.000 baby’s en peuters aan het virus. In Nederland komt sterfte door het virus nauwelijks 
voor, al komen kinderen soms wel in het ziekenhuis terecht. Ook ouderen met een zwakke 
gezondheid zijn vatbaar voor het virus. Bron: AD, 13 december 2021.  

RS-virus slaat ook in de zomer toe, kinderafdelingen liggen vol: ‘Drukke 
diensten’ 

Middenin de zomer een ramvolle kinderafdeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis in 
Dordrecht. Het RS-virus laat ook deze regio niet ongemoeid. ‘Kinderartsen en 
verpleegkundigen draaien drukke diensten.’ 

De kinderafdeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis telt veertien bedden. De afgelopen twee 
weken is de afdeling steeds voor ongeveer driekwart gevuld geweest met kinderen die ‘fors 
snotterig zijn en benauwdheidsklachten hebben’, aldus woordvoerder Frank van den Elsen 
van het Dordtse ziekenhuis.  

‘Uit steekproefsgewijze testen weten we dat inderdaad het RS-virus daar in hoge mate 
verantwoordelijk voor is. En dat is normaliter in de zomer helemaal niet het geval.’ Doorgaans 
slaat het virus vooral in de wintermaanden toe, maar omdat kinderen dat nu vermoedelijk 
door alle coronamaatregelen niet hebben opgepikt, waart het alsnog rond, alleen dan 
behoorlijk wat maanden later.  

Kinderartsen en verpleegkundigen gaan er voluit voor, aldus Frank Van den Elsen, 
woordvoerder Albert Schweitzer ziekenhuis.  

Volgens Van den Elsen liggen de patiëntjes in babyleeftijd al gauw een week in het ziekenhuis. 
De iets oudere kinderen, van twee of drie jaar, enkele dagen. ‘Het leidt ertoe dat de 
kinderafdeling nu helemaal vol is en dat de kinderartsen en verpleegkundigen drukke 
diensten hebben, waar ze overigens met plezier voluit voor gaan.’   

Ook in het nabijgelegen Beatrixziekenhuis in Gorinchem ligt de kinderafdeling vol. Al is het 
daar niet alleen vanwege het RS-virus, maar ook vanwege uitgestelde zorg. 

De uitbraak van het RS virus (respiratoir syncytieel-virus) begon een week of drie geleden in 
Rotterdam, maar breidde zich uit naar Amsterdam en omgeving, de regio Nijmegen en 
Limburg. Intussen zijn er in het hele land ernstig zieke kinderen. Gistermiddag waren alle 
negentig bedden op de kinder-ic’s bezet.  

Vooral jonge kinderen kunnen een ernstige luchtweginfectie ontwikkelen met benauwdheid. 
Een deel van hen moet naar het ziekenhuis voor zuurstof, vocht of sondevoeding. Ook 
belanden kinderen op de intensive care voor beademing. Ze liggen daar meestal enkele dagen 
tot een week. Bron: AD, 21 juli 2021. 

Kinder-ic’s stroomden in de zomer vol door snelle verspreiding RS-virus 

Het RS-virus verspreidt zich zo hard dat alle bedden op de kinder-ic's gisteren vollagen. Zeker 
één patiëntje moest naar een ziekenhuis in Antwerpen uitwijken. Meerdere hospitalen moeten 
geplande operaties uitstellen, omdat er niet genoeg kinderbedden zijn.  

De uitbraak begon een week of drie geleden in Rotterdam, maar breidde zich uit naar 
Amsterdam en omgeving, de regio Nijmegen en Limburg. Intussen zijn er in het hele land 
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ernstig zieke kinderen. Gistermiddag waren alle negentig bedden op de kinder-ic's bezet en 
moest een eerste kind naar een ziekenhuis over de grens. 

Door de lockdown van afgelopen winter zijn er nauwelijks kinderen besmet geraakt met het 
RS-virus (respiratoir syncytieel-virus), normaliter het seizoen waarin het aantal besmettingen 
piekt. Die piek ontstaat dit jaar onverwacht in juli, zo merken de ziekenhuizen en blijkt uit 
cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Vorige week was het in 
onze regio nijpend. Er was voor kinderen alleen nog plek in Den Helder en we moesten 
kinderen overplaatsen naar de ic’s in Groningen en Maastricht’, vertelt Hans van Goudoever, 
hoofd van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam en woordvoerder namens de 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). ‘Het is al erg genoeg als je kind moet 
worden opgenomen en dan komt het ook nog eens zo ver weg te liggen. 

 
De kinder-ic's liggen vol doordat veel kinderen met het RS-virus in het ziekenhuis belanden. © 
Getty Images/iStockphoto 

Vooral jonge kinderen kunnen een ernstige luchtweginfectie ontwikkelen met benauwdheid. 
Een deel van hen moet naar het ziekenhuis voor zuurstof, vocht of sondevoeding. Ook 
belanden kinderen op de intensive care voor beademing. Ze liggen daar meestal enkele dagen 
tot een week. 

Ik houd mijn hart vast voor het aantal coronabesmettingen, want straks hebben we ook nog 
verpleegkundigen die in quarantaine moeten, aldus Hans van Goudoever, Emma 
Kinderziekenhuis. 

Meerdere ziekenhuizen moeten geplande operaties, zoals liesbreuken, spleten in het 
gehemelte en plaatsing van stoma’s, annuleren. Dat uitstel komt net op een moment dat de 
ziekenhuizen zich opmaken voor het inhalen van operaties die door de coronapandemie zijn 
uitgesteld.  

In het Emma Kinderziekenhuis krijgt een deel van de patiënten die op de wachtlijst stonden 
opnieuw te horen dat hun ingreep niet doorgaat. ‘Normaal zien we deze drukte in de winter. 
Ik houd mijn hart vast voor het aantal coronabesmettingen, want straks hebben we ook nog 
verpleegkundigen die in quarantaine moeten’, zegt Van Goudoever.  

Ook in de regio Nijmegen neemt het aantal kinderen in de ziekenhuizen toe. ‘We hebben nu 
een handvol geplande operaties moeten uitstellen van kinderen die na de operatie mogelijk 



172 
 

een bed op onze kinder-ic nodig hadden. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de ouders en 
kinderen die het betreft, want die rekenden daar op’, beseft Jan Peter Rake, hoofd van het 
Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis. Op deze ic lagen vorige week ook kinderen uit andere 
regio's, nu komen ze uit de buurt. Het ziekenhuis heeft al een extra ic-bed gecreëerd vanwege 
de drukte. 

Doordat we in juli normaliter geen RS-besmettingen zijn, zijn de ziekenhuizen niet op deze 
toestroom berekend. Op de verpleegafdelingen zijn simpelweg minder kinderbedden geopend, 
omdat er minder personeel is, mede door vakanties.  

Bij dit soort virussen neemt de circulatie vaak af als scholen vakantie hebben, maar het is nu 
lastiger te voorspellen wat er deze zomer gebeurt, volgens Anne Teirlinck, RIVM. 

De kinderafdelingen van het Maastricht UMC zien overigens ook patiëntjes met andere 
longinfecties dan het RS-virus. ‘Ongeveer de helft van de opnames is vanwege virusinfecties 
die we normaal in deze tijd niet zien’, beaamt woordvoerder Rik Van Laake. Ook hier zijn al 
kinderen naar andere ziekenhuizen overgeplaatst en moet incidenteel een streep door 
geplande operaties.  

Ook het RIVM merkt dat er veel meer besmettingen zijn met andere virussen die normaal 
voornamelijk in de winter voorkomen, zoals verschillende seizoenscoronavirussen. ‘Bij dit 
soort virussen neemt de circulatie vaak af als scholen vakantie hebben, maar het is nu lastiger 
te voorspellen wat er deze zomer gebeurt’, aldus Anne Teirlinck, epidemioloog bij het RIVM. 
Omdat afgelopen winter veel kinderen geen luchtweginfecties hebben gehad, is er een grote 
groep die geen immuniteit heeft opgebouwd en daardoor vatbaarder is om de hevige 
verkoudheden alsnog op te lopen.  

Onderzoek in het buitenland wijst uit dat de piek misschien kleiner is, maar dat er aanzienlijk 
meer RS-besmettingen blijven dan tijdens een normale zomer, vertelt Nivel-onderzoeker en 
epidemioloog Jojanneke van Summeren. In de regio rondom de Australische stad Sydney zijn 
normaal maximaal honderd gevallen per week, maar afgelopen zomer (tijdens onze winter) 
waren dat er rond de vijfhonderd. Ook in Frankrijk, België en IJsland, waar het RS-virus al 
eerder opdook, blijft het circuleren. Van Summeren: ‘Dus kinderen kunnen het ook vanaf hun 
vakantieadres meenemen.’ 

In de ziekenhuizen liggen normaal vooral baby's met het RS-virus. Opvallend genoeg moeten 
nu ook sommige  dreumesen worden opgenomen, constateert kinderarts Van Goudoever. ‘Die 
kinderen zijn in de winter niet met het virus in aanraking gekomen en pikken het alsnog op.’ 
De tweede lockdown (half december) kwam vóór de normale piek. Van Goudoever: ‘Ik wil dat 
ouders weten dat dit speelt. Dat ze weten dat hun kind mogelijk 50 kilometer verderop wordt 
opgenomen. En dat we geplande operaties soms moeten schrappen. Ik hoop dat daar begrip 
voor is, want de verpleging moet weer heel hard werken.’ Bron: AD, 21 juli 2021. 

Alleen gevaccineerde reizigers mogen Brazilië binnen 

Reizigers mogen sinds maandag alleen nog Brazilië binnen als ze kunnen aantonen dat 
ze ingeënt zijn tegen het coronavirus. Een rechter van het Hooggerechtshof besliste zaterdag 
dat een bewijs van vaccinatie verplicht wordt om Brazilië binnen te komen om zo de 
verspreiding van de Omikron-variant tegen te gaan. 

De negen andere rechters van het Hooggerechtshof moeten later deze week de uitspraak nog 
bevestigen, maar de nationale gezondheidsdienst Anvisa meldde maandag dat de maatregel al 
van kracht is geworden. Anvisa had daar eerder al om gevraagd, maar de maatregel was 
tegengehouden door de regering van president Jair Bolsonaro. 

Brazilië besloot vorige week nog dat een vaccinatiebewijs niet verplicht was, ondanks de 
aanbevelingen van Anvisa vanwege de vastgestelde gevallen van de Omikron-variant. Die stap 
kwam nadat president Bolsonaro zo'n maatregel had vergeleken met een leiband voor dieren. 

De discussie over het vaccinatiebewijs laaide op tussen de Braziliaanse regering, 
wetenschappers en lokale autoriteiten, nadat in het land ten minste elf gevallen van de 
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Omikron-variant waren vastgesteld en grote groepen toeristen verwacht worden deze 
kerstvakantie. Bron: AD, 14 december 2021. 

Amerikaanse luchtmacht heeft 27 militairen ontslagen omdat 
zij weigerden zich te laten vaccineren 

De Amerikaanse luchtmacht heeft 27 militairen ontslagen, omdat zij weigerden zich te laten 
vaccineren. Het zijn de eerste ontslagen bij de luchtmacht, sinds het Pentagon de 
vaccinatieplicht invoerde. 

Volgens Ann Stefanek, woordvoerster van de luchtmacht, hadden de militairen de kans om 
uit te leggen waarom ze de vaccinatie weigerden, maar geen van de argumenten was volgens 
de luchtmacht reden voor een vrijstelling. 

Ongeveer 97 procent van het Amerikaanse luchtmachtpersoneel is inmiddels ingeënt tegen 
het coronavirus. Bron: AD, 14 december 2021. 

Helft van jongeren denkt dat coronacrisis hun 
leven  negatief heeft beïnvloed 

Bijna de helft van de jongeren denkt dat de coronacrisis hun leven 
vooral negatief heeft beïnvloed. Een ruime meerderheid heeft het gemist om buitenshuis 
leuke dingen te doen en om thuis af te spreken met familie of vrienden, meldt het 
statistiekbureau CBS. Een iets kleinere groep van ruim vier op de tien jongeren ziet zowel 
positieve als negatieve gevolgen. 

De onderzoekers hebben ruim 8000 jongeren van 12 tot 25 jaar een vragenlijst voorgelegd in 
de periode van begin februari tot midden april van dit jaar. Toen gold onder meer de 
avondklok, werd thuisbezoek beperkt en waren scholen, sportclubs en horeca (deels) gesloten. 
Maar ook werden de eerste voorzichtige versoepelingen doorgevoerd. 

Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar hadden vaker het gevoel dat de pandemie een negatieve 
weerslag had op hun levens. Dit was de ervaring van 53 procent van deze groep, tegen 38 
procent van de 12- tot 18-jarigen. 

De jongeren van boven de 18 waren ook het meest uitgesproken als ze werd gevraagd welke 
activiteiten ze hadden gemist. Ze gaven vaker dan middelbare scholieren aan dat ze 
verlangden naar hoe het was, of het nu ging om sport, hun werk of dat ze naar evenementen 
als festivals konden gaan. 

Ruim een kwart van de onderwijs volgende jongeren miste het om naar het klaslokaal of 
de collegezaal te gaan. Dit gevoel was het sterkst bij studenten aan de universiteiten en hbo-
opleidingen. 

De tieners en twintigers voelden ook vaker stress tijdens de pandemie. Bijna de helft van de 
onderwijsvolgende jongeren zei door de coronacrisis meer stress te hebben gehad over hun 
opleiding. Bij 17 procent waren de stressgevoelens juist afgenomen. Bron: AD, 14 december 
2021. 

Competitieduel Manchester United uitgesteld na corona-uitbraak 

Het competitieduel tussen Brentford en Manchester United in de Premier League van dinsdag 
is uitgesteld na meerdere coronabesmettingen bij de club uit Manchester. ‘Het besluit is 
genomen op aanraden van de medische adviseurs vanwege de bijzondere situatie van een 
corona-uitbraak binnen de selectie van Manchester United’, liet de Premier League weten. 

United won afgelopen zaterdag met 1-0 van Norwich City, door een late benutte strafschop 
van Cristiano Ronaldo. Iedereen die meeging naar Carrow Road was vooraf negatief getest. Op 
zondag waren er echter wel enkele positieve besmettingen onder de spelers en begeleiders.  
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De Engelse topclub sloot het trainingscomplex Carrington daarop al voor 24 uur. Individuen 
die positief hebben getest, zijn direct naar huis gestuurd en in quarantaine gegaan. Bron: AD, 
14 december 2021. 

In Ierland worden van alle nieuwe coronabesmettingen  elf 
procent veroorzaakt door Omikron 

Van alle nieuwe coronabesmettingen in Ierland, wordt elf procent veroorzaakt door 
de Omikron-variant, zo vermoeden de gezondheidsinstanties. Volgens het hoofd van de Ierse 
gezondheidsdienst, Tony Holohan was dat een week geleden nog minder dan één procent. 

De gezondheidsdienst voorspelt daarom een snelle stijging van het aandeel besmettingen met 
Omikron in de komende dagen door een mogelijk wijdverbreide overdracht. 

Meer dan negentig procent van de inwoners van Ierland boven de 12 jaar is volledig 
gevaccineerd, een van de hoogste vaccinatiegraden van heel Europa. Ook zijn er 1,2 miljoen 
boosterprikken gezet. Bron: AD, 14 december 2021. 

Nieuwe telefoonlijn vaccintwijfelaars krijgt ook vragen boosters 

Bij de Vaccinatie Twijfel Telefoon zijn maandag 784 vragen over coronavaccinaties 
binnengekomen, vertelt projectleider Chris Groen. Vanaf deze week is de bellijn voor mensen 
die twijfelen of ze een coronaprik moeten nemen vijf dagen per week bereikbaar. Er bellen ook 
mensen met vragen over de boosterprik. 

Groen noemt het aantal bellers van maandag ‘best veel’. De Twijfel Telefoon werd eind vorige 
maand opgericht door het Erasmus MC, sinds deze week kent het project een nieuw 
telefoonnummer. Waar de telefoonlijn eerder twee dagdelen per week bereikbaar was, kunnen 
mensen nu de hele werkweek terecht. 

Groen: ‘We hebben het nieuwe nummer dit weekend pas bekendgemaakt. De website staat 
pas sinds gisteravond online. Dus dat zoveel mensen ons nu al weten te vinden, laat zien dat 
er kennelijk vraag is naar goed en onafhankelijk advies.’ Bron: De Telegraaf, 14 december 
2021. 

Djoser schrapt reizen naar Zuid-Afrika wegens Omikron 

Reisorganisatie Djoser heeft reizen naar Zuid-Afrika die rond Kerstmis gepland waren 
geschrapt en gedupeerde reizigers terugbetaald. Dit vanwege het opduiken van de Omikron-
variant van het coronavirus in het land en het gedeeltelijke inreisverbod dat is ingevoerd. 
‘Technisch gezien konden de reizen doorgaan, maar wij vonden het verstandig om ze te 
schrappen’, aldus de organisatie. Of reizen in januari en februari doorgaan, moet Djoser nog 
besluiten. De organisatie krijgt regelmatig telefoontjes van reizigers over of hun geboekte 
vakantie in die maanden nog door kan gaan. 

Momenteel geldt een inreisverbod voor reizigers die vanuit Zuid-Afrika naar Nederland vliegen, 
maar EU-burgers zijn daarvan uitgezonderd. Wel moeten mensen voordat zij in het vliegtuig 
naar Nederland stappen een negatieve PCR-test van 24 uur oud laten zien, of een negatieve 
PCR-test van 48 uur oud samen met een negatieve sneltest. De afgelopen tijd kreeg 9 tot 14 
procent van de reizigers die zich lieten testen na terugkomst in Nederland desondanks een 
positieve uitslag. 

Waar Djoser besloot de reizen te schrappen, laten andere reisaanbieders bijvoorbeeld safari's 
wel doorgaan. Zo hebben Riksja Travel en Zuid-Afrika Specialist nog reizen gepland staan 
deze maand. Bron: De Telegraaf, 13 december 2021. 

 



175 
 

Vaccineren jonge kinderen komt op gang in EU 

In de Europese Unie komt het vaccineren van jonge kinderen op gang. In Tsjechië kunnen 
ouders sinds maandag een afspraak maken voor kinderen vanaf 5 jaar. Daar maakten volgens 
minister van Volksgezondheid Adam Vojtech in de ochtend al zo'n 6000 gezinnen gebruik van. 

Tsjechië heeft in eerste instantie 300.000 doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech besteld 
voor kinderen. Dat is genoeg om ongeveer een derde van de kinderen tussen 5 en 11 te laten 
inenten. In het EU-land moeten beide ouders toestemming geven voor zo'n vaccinatie. 

Ook in andere delen van Europa worden voorbereidingen getroffen voor het vaccineren van 
jonge kinderen. Spanje begint daar woensdag mee. Nederland stuurt in de tweede helft van 
december uitnodigingen aan kinderen van 5 tot en met 11 die medische risico's hebben. Ze 
lijden bijvoorbeeld aan ernstige astma of hebben een aangeboren hartafwijking. De niet-
kwetsbare kinderen in Nederland komen in de tweede helft van januari aan de beurt. Ze 
krijgen een kleinere dosis dan kinderen van 12 jaar en ouder. Bron: De Telegraaf, 13 december 
2021. 

CNV: geef onderwijspersoneel zo snel mogelijk een booster 

Onderwijspersoneel moet zo snel mogelijk een boosterprik kunnen krijgen, vindt vakbond 
CNV. „Voor ouder personeel en voor mensen met een medische indicatie is de laatste prik 
inmiddels al langer dan zes maanden geleden, en neemt de bescherming af’, aldus de 
onderwijsbond. 

Volgens CNV is een snelle booster tegen het coronavirus nodig voor „zowel de veiligheid van 
personeel als voor de continuïteit van het onderwijs’. De bond wijst erop dat mensen die in 
het onderwijs werken nu flink meer risico lopen op besmetting op school. „Ze staan in de 
vuurlinie zonder optimale bescherming’. 

Demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) gaf vrijdag aan dat het kabinet 
overweegt om de boostervolgorde, die nu nog op basis van geboortejaar is, te wijzigen. 

Volgens CNV is het niet uit te leggen aan mensen die in het onderwijs werken dat je op basis 
van je leeftijd pas mogelijk ergens volgend jaar aan de beurt bent voor een booster, terwijl je 
eerste vaccinaties op basis van je medische dossier eerder waren dan die van leeftijdsgenoten. 
„Juist onder de groep die al langer geleden gevaccineerd is, zijn het risico en de angst het 
grootst.’ Bron: De Telegraaf, 13 december 2021. 

In Londen lange rijen voor boosterprik 

Onder meer in Londen vormen zich lange rijen bij vaccinatiepunten. Veel mensen willen ruim 
voor de kerstdagen hun derde prik halen, meldt Sky News. De wachttijd zou oplopen tot ruim 
twee uur.  Bron: De Telegraaf, 13 december 2021.  

Plekken voor boosterprik snel vol omdat veel mensen van buiten de 
provincie die in Brabant laten zetten 

De run op boosterprikken voor extra bescherming tegen corona is zo groot dat een op de drie 
beschikbare plaatsen in de GGD-regio Hart voor Brabant nu nog wordt ingenomen door 
mensen van buiten dit gebied. Zo kan het dus gebeuren dat iemand van 73 uit Den Bosch 
pas 27 december in Veghel terecht kan.  

Om mensen sneller en dichter bij huis terecht te laten kunnen worden volgende week in Den 
Bosch de Brabanthallen ingericht als extra prikplek. Voor de locatie in Uden, waar 
zorgmedewerkers al hun derde prik konden halen, kunnen inmiddels ook ouderen een 
afspraak maken voor aankomende week. En dat betekent dat iemand van 76 uit bijvoorbeeld 
Oss of Heesch daar komende dinsdag al een booster kan halen.  
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‘Letterlijk per dag komen er nieuwe vaccinatiemogelijkheden bij in ons werkgebied’, verzekert 
woordvoerder  Sandra Verhoeven van de GGD. Zodra er voldoende prikkers, artsen en 
administratief personeel gevonden zijn, kunnen mensen van 60 jaar en ouder ook terecht in 
Berghem. En vanaf 20 december in Uden zeven dag per week, nu nog enkele. Voor Cuijk is de 
GGD in een vergevorderd stadium voor een achtste boosterlocatie. Tilburg, Waalwijk, Boxtel 
en Veghel waren al ‘in bedrijf’.  

Volgens de GGD zet heropening van de vaccinatielocatie in de Brabanthallen flink zoden aan 
de dijk in de boostercampagne. Van februari tot en met augustus waren die al in gebruik voor 
eerste en tweede prikken. ’Deze locatie is zeer geschikt voor het vaccineren van grote groepen 
mensen vanwege de ruime parkeergelegenheid en goede logistiek’, zegt Verhoeven.  

Mensen die niet meteen op de locatie van hun eerste voorkeur terechtkunnen, maar wel zo 
snel mogelijk een boosterprik willen, kunnen er voor kiezen om iets verder te rijden. En 
blijkbaar is Brabant daarbij in trek bij mensen van buiten de provincie. Er zijn zelfs mensen 
die op goed geluk naar Frankrijk rijden, en daar nog aan een boosterprik geholpen worden 
ook.  

Mensen bellen massaal als ze een uitnodiging krijgen. Dan zitten veel priklocaties op korte 
termijn snel vol, aldus Sandra Verhoeven, GGD Hart voor Brabant. 

De GGD is er nog steeds van overtuigd dat iedere zestigplusser die ervoor in aanmerking komt 
- lees: minstens zes maanden geleden z’n tweede corona-inenting heeft gehad of genezen is 
van een besmetting - voor de jaarwisseling een boosterprik gehad kan hebben. Landelijk is 
het streven om op te schalen naar 700.000 boosterprikken per week (ten opzichte van 150.000 
vorige week).  

Op dit moment mag iedereen die geboren is in 1950 of eerder een afspraak maken. Vier dagen 
geleden lag de grens nog op 1943. Zodra het RIVM uitnodigingen heeft verzonden gaan 
mensen massaal bellen, merkt de GGD. ‘Dan zitten veel locaties op korte termijn snel vol. We 
merken dat momenteel een derde van de beschikbare plaatsen wordt ingevuld door mensen 
buiten de GGD-regio. We denken dat dat aantal zal afnemen zodra er landelijk meer locaties 
beschikbaar zijn.’ 

Als begin volgend jaar ook de groep onder de zestig jaar aan de beurt is, schaalt de GGD met 
behulp van onder andere Defensie het prikvolume nog meer op. Verspreid over het land komen 
negen XXL-locaties en nog negen extra prikstraten. De XXL-locaties komen onder andere in 
Breda en Helmond.  

Met de Brabanthallen erbij heeft de GGD Hart voor Brabant dadelijk vijftien vaccinatielocaties. 
Dat is inclusief enkele wijkcentra in Tilburg en Den Bosch en de ziekenhuizen. Uiteindelijk 
worden maar op acht plekken boosterprikken gegeven. Op dit moment worden nog ongeveer 
vijfduizend eerste en tweede coronavaccinaties gezet in deze regio. 

Zaltbommel (GGD Gelderland Zuid) krijgt per 3 januari in een oude sporthal ook een 
vaccinatielocatie. Bron: BD, 10 december 2021. 

Zorgorganisaties zijn steeds meer kwijt aan accountantskosten 

Zorgorganisaties zijn steeds meer kwijt aan accountantskosten, zo stelt inkoopcoöperatie voor 
de zorg Intrakoop op basis van een analyse. In 2020 waren zorgorganisaties bij elkaar 112,4 
miljoen euro kwijt aan zulke kosten, tegenover 107 miljoen euro een jaar eerder. 

Volgens Intrakoop worden de hogere kosten veroorzaakt door de controle van de 
coronacompensatie die zorgorganisaties krijgen vanwege de pandemie. Bestuurder van 
Intrakoop Ruud Plu: ‘De laatste jaren waren de prijsstijgingen beperkt, maar door de 
coronacrisis zijn de kosten weer flink gestegen. Het is duidelijk dat de extra controlekosten 
voor de coronacompensatie voor deze stijging hebben gezorgd. Het is belangrijk dat deze 
stijging volgend jaar normaliseert.’ 
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In 2015 bedroegen de kosten nog 93,6 miljoen euro, wat wil zeggen dat de kosten in vijf jaar 
met 20,1 procent zijn toegenomen. Een gemiddelde zorgorganisatie betaalde in 2020 ruim 
100.000 euro aan accountantskosten. Bron: AD, 14 december 2021. 

Kabinet buigt zich over vroege vakantie basisonderwijs: toch eerder 
kerstvrij? 

Het kabinet hakt vandaag de knoop door: krijgen basisscholen eerder kerstvrij of niet? Lang 
negeerde het kabinet het OMT-advies om de kerstvakantie te verlengen, maar een aantal 
ministers vindt dat dat niet nog een keer kan. Daarover woedt een stevige discussie binnen 
het kabinet. ‘Het is fifty-fifty verdeeld’. 

Vanmiddag vergadert het kabinet over het coronapakket, details worden later 
bekendgemaakt. Vanavond is er weer een persconferentie. De avondlockdown wordt -zoals 
bekend- verlengd met drie weken. Het vervroegen van de kerstvakantie voor basisscholen is 
een serieuze optie. Noodopvang voor ouders met essentiële beroepen zou wel doorgaan in dat 
geval. 
 
Al twee keer eerder raadde het Outbreak Management Team aan om de kerstvakantie te 
vervroegen. Zo beperk je de risico's dat kinderen na de laatste schooldag op 24 december het 
coronavirus meenemen van het klaslokaal naar de grootouders, stellen de kabinetsadviseurs. 
Een week eerder in de ‘eigen gezinsbubbel’ voorkomt een nieuwe kerstgolf. Het RIVM turft een 
vijfde van alle infecties bij kinderen tot en met twaalf jaar.  

Eerder negeerde het kabinet dit OMT-advies nog, maar met de opkomst van de zwaar 
besmettelijke Omikron-variant verandert het speelveld voor de derde keer deze pandemie. ‘De 
Deltavariant beginnen we onder de duim te krijgen, maar we zien de Omikron-variant 
opdoemen’, meldde minister van volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) gistermiddag na 
corona-overleg op het Binnenhof. Daarom is voorzichtigheid geboden en wordt ook de 
boostercampagne extra versneld.  

Een ingewijde stelt dat er binnen het kabinet stevige discussie is over de langere vakantie, 
een aantal ministers wil het OMT-advies ditmaal wel opvolgen. ‘Maar al weken raadt het OMT 
het aan, dus dan moet je het wel erg goed uitleggen waarom je er nu ineens toch voor bent 
als je dat besluit.’ Een andere bron stelt dat de bewindspersonen ‘fifty fifty’ verdeeld zijn over 
de kwestie. 

Demissionair onderwijsminister Arie Slob zei, voorafgaand aan het coronaoverleg, voor ‘heel 
zware besluitvorming’ te staan. Het kabinet wilde een schoolsluiting zo lang mogelijk 
voorkomen, herhaalde Slob vorige week nog. Volgens Slob moeten de bewindspersonen nu, 
gezien de opkomst van de Omikron-variant, ‘opnieuw kijken naar wat er nodig is’.  Dat is 
volgens Slob ‘best heel zwaar’, benadrukt hij nogmaals. Bron: AD, 14 december 2021. 

We gebruiken steeds vaker QR-codes, maar hoe werken die vierkantjes 
eigenlijk? 

Je vindt ze op posters bij evenementen, achterop flyers van supermarkten, en sinds dit jaar 
natuurlijk in de CoronaCheck-app: QR-codes. Waren deze witte vierkanten met zwarte stipjes 
vijftien jaar geleden nog bijzonder, inmiddels zijn ze overal. Maar hoe werkt een QR-code 
precies? 

Eigenlijk is een QR-code niks anders dan een ouderwetse streepjescode. De codes werden in 
1994 uitgevonden door Masahiro Hara, een ingenieur in dienst van auto-onderdelenfabrikant 
Denso. 

Hara zocht een manier om veel informatie snel scanbaar te maken. Normale streepjescodes 
zijn relatief beperkt: de EAN-code die we in Nederland in de supermarkt gebruiken, bestaat 
uit dertien cijfers. De grootste streepjescodes kunnen zo’n honderd karakters kwijt. 
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Een QR-code bestaat uit veel meer puntjes, en kan daarom veel meer opslaan. De gemiddelde 
QR heeft ruimte voor 7089 cijfers, of 4269 cijfers met letters. 

En een ander voordeel: een QR-code kun je erg klein maken, zonder dat die onleesbaar wordt. 
Je bent dus niet zoveel ruimte kwijt aan een QR als aan een ouderwetse streepjescode. 

Masahiro Hara raakte geïnspireerd door het oude Japanse bordspel Go. Het bord van Go telt 
een groot aantal hokjes, waarop spelers om de beurt steentjes leggen. 

Op een dag tuurde Hara tijdens de lunch naar zijn Go-bord vol met zwarte steentjes, en 
realiseerde hij zich: dit is een heel efficiënte manier om informatie door te geven. Door de 
informatie in een vierkantje te plaatsen, kon je die zowel verticaal als horizontaal opslaan, in 
plaats van een streepjescode, die alleen horizontaal werkt. 

Denso deelde het idee met andere bedrijven en gaf de patenten vrij, in de hoop zo gezamenlijk 
een QR-systeem op te zetten. Daarom zijn QR-codes nu compleet rechtenvrij door iedereen te 
maken en gebruiken. 

Een QR-code bestaat net als een Go-bord uit een hoop vakjes die gevuld kunnen worden met 
zwart. In de hoeken staan één of meerdere punten die wat groter zijn uitgemeten: deze zijn er 
zodat jouw camera snel de code vindt. 

Elk vakje naast deze controlepunten kan een 1 of een 0 zijn - zwart of wit. Elke cluster vormt 
zo samen één letter, cijfer, of ander karakter, afhankelijk van hoeveel eentjes en nullen bij 
elkaar staan. 

Je camera begint rechts onderin de hoek met het lezen van de zwarte vlakjes. Daar staat 
vermeld wat voor karakters er in de rest van de QR-code staan: zijn het cijfers, cijfers en 
letters, bytes of Japanse kanji-karakters? 

De QR-code ‘vertelt’ daarna ook nog hoeveel karakters er precies in de code zitten. Vervolgens 
zigzagt de scanner omhoog en omlaag en ‘leest’ de tekst of de cijfers in de code. Bron: AD, 14 
december 2021. 

Kinderen thuis door besmetting in klas: een ramp voor sommige ouders 

Ouders die werken, maar waarvan de kinderen niet naar school kunnen omdat een 
klasgenootje positief is getest, hebben vaak moeite om alles te bolwerken. ‘Thuis komt alles 
nu op mij neer.’ 

‘Vrij nemen omdat je kinderen thuis moeten blijven, dat durf ik niet eens te vragen, want het 
antwoord weet ik al’, zegt Dana. ‘Collega's hebben wel eens een poging gewaagd, maar ze 
kregen 'nee' te horen.’  

Dana werkt als pedagogisch medewerker bij een kinderdagverblijf en veel van haar collega's 
zijn ziek, waardoor de werkdruk voor haar en de collega's die niet ziek zijn nog hoger is. 

Dana zit inmiddels helemaal klem. ‘Onbetaald verlof opnemen kan niet en vakantiedagen heb 
ik niet meer.’ 

Dat leverde onlangs veel gepuzzel op voor Dana en haar man. Hun dochter van 9 moest in 
thuisquarantaine, omdat er klasgenootjes positief getest waren op corona. Maar ook Dana's 
man kan eigenlijk niet thuisblijven. Hij is zzp'er en het werk dat hij doet kan niet vanuit huis. 

Uiteindelijk is hij toch maar thuisgebleven voor hun dochtertje en voor hun zoontje van 6. 
‘Want je kunt kinderen niet de hele dag alleen laten.’ Maar dat Dana's man maar thuis bleef 
levert wel weer andere zorgen op, want het leidt bij hem tot minder inkomen, aldus Dana.  

Het naar huis sturen van de kinderen is voor veel meer zzp'ers een probleem, beaamt Cristel 
van de Ven, voorzitter van VZN, de Vereniging van Zelfstandigen Nederland. Dat is de koepel 
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van een aantal belangenbehartigers voor zzp'ers in Nederland. ‘Als je zzp'er bent en buiten de 
deur werkt, dan kun je wel vrij nemen, maar je hebt geen inkomsten.’ 

Maar ook als je een vaste baan hebt, kan het heel lastig zijn om iets te regelen, vertelt Cindy 
(niet haar echte naam). Ze werkte in de thuiszorg en haar zoon van 5 kreeg 's nachts hoge 
koorts. Ze kon hem vanwege de koorts niet naar de opvang brengen en een andere oplossing 
was er niet. 

 

Zowel haar ouders als haar zus zitten namelijk thuis met corona en omdat ze net is verhuisd, 
kent ze nog niet zoveel mensen wie ze om hulp kan vragen. 

Cindy wilde haar kind niet de hele dag alleen laten, dus zei ze op haar werk dat ze niet kon 
komen. Daarbij speelde ook mee dat ze in verband met de mogelijkheid dat haar zoontje 
corona had niet naar haar kwetsbare thuiszorgcliënten wilde gaan. 

Toch verwachtte Cindy's baas dat ze kwam werken, anders hoefde ze niet terug te komen. ‘Als 
je een baan hebt, dan weet je dat kinderen ziek kunnen worden’, kreeg ze nog wel te horen 
van haar leidinggevende. Met andere woorden: je regelt maar iets. Dezelfde dag bleek Cindy’s 
zoontje corona te hebben. Inmiddels heeft ze een andere baan, bij een andere werkgevers.  

Maar ook al kun je in goed overleg met je werkgever wel regelen dat je thuis kunt werken, als 
het werk dat toelaat uiteraard, dan nog is het lastig om alle ballen in de  lucht te houden, 
weet Inge Sluiter.  

Zij en haar man hebben twee kinderen, van 4 en 7. ‘Bij elke snottebel moeten ze nu dus 
thuisblijven en er moet getest worden bij de GGD’. Inge kan wel thuiswerken, maar haar man 
niet, omdat hij servicemonteur is.  

‘Alles komt dus op mij neer en ik mag mij dus in alle bochten wringen om voldoende te 
werken’, zegt Inge. ‘Maar ga maar eens werken met 2 kinderen van 4 en 7 thuis, die samen 
vrij druk zijn, dat is dus niet te doen.’ Haar chef is coulant, en zegt het prima te vinden als ze 
desnoods 's nachts werkt. ‘Maar je wilt af en toe ook rust voor jezelf creëren’, zegt Inge. Bron: 
RTL Nieuws, 14 december 2021. 
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Dit kunnen we verwachten van de persconferentie van Rutte en De Jonge 
over de coronamaatregelen 

Premier Mark Rutte en minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid geven vanavond om 
19.00 uur een persconferentie over de coronamaatregelen. Dit kunnen we verwachten. 

Volgens ingewijden wordt de avondlockdown met drie weken verlengd. Dat betekent dat de 
maatregelen ook tijdens de feestdagen gelden. De meeste winkels en horeca moeten hun 
deuren derhalve om 17.00 uur blijven sluiten. 

In het kabinet gingen eerder juist stemmen op om ook de horeca tijdens de kerstdagen wat 
lucht te geven, maar daarvoor lijkt de huidige stand van de epidemie te risicovol. 

Sporten in groepsverband blijft na 17.00 uur ook verboden, zo luidt de verwachting. Verder 
blijft het dringend advies thuis maar vier gasten te ontvangen, ook met kerst. 

Het ziet ernaar uit dat basisscholen toch een week eerder met kerstvakantie gaan. Zonder 
maatregelen zou de kerstvakantie op 24 december beginnen. Maar de vrees is dat 
basisschoolkinderen dan snel daarna familieleden kunnen besmetten tijdens kerstbezoek. 

Ook maakt het demissionaire kabinet zich zorgen om de besmettelijkere Omikron-variant van 
het coronavirus. 

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt wel, maar ligt nog steeds heel hoog. 
Maandag werden 13.844 positieve tests gemeld. 

Tijdens de persconferentie zal minister De Jonge ook bekendmaken hoe de boostercampagne 
verder versneld gaat worden. Dat is nodig om de opkomst van de Omikron-variant tegen te 
gaan, zei de bewindsman maandag, zonder verder in detail te treden. Of dit betekent dat 
mensen niet meer zes maanden hoeven te wachten tussen hun tweede prik en een booster, 
bleef onduidelijk. 

De Jonge zei tijdens de persconferentie meer te kunnen zeggen over wat het betekent voor het 
tempo waarin mensen een boosterprik kunnen krijgen. Bron: Dagblad van het Noorden, 14 
december 2021. 

Een buisje bomvol corona, op bestelling en aan huis bezorgd. 'Als dit klopt 
is het bio-terrorisme' 

Een buisje bomvol coronavirus dat op de deurmat ploft. De zorgen zijn groot nu een verdachte 
is opgepakt die de ziekteverwekkers in een envelop promootte: Covid comfortabel bij u aan 
huis bezorgd door de postbode. Het eerste onrustbarende aanbod is het bepaald niet; maar 
wat waar is en wat niet, is in de schimmige wereld van corona-fraude lastig aan te wijzen. 
Bron: Dagblad van het Noorden, 14 december 2021.  

Corona doet chocoladefabriek in Lelystad de das om: ‘Ik word er 
stapelgek van’ 

Na 35 jaar gaat Chocoladefabriek Brouwer in Lelystad op slot. Eigenaar Rob Brouwer wordt 
‘stapelgek’ van alle onzekerheid die corona met zich meebrengt. Grondstoffen komen niet 
binnen of worden veel te laat bezorgd en rond de bestellingen van klanten is het een ‘chaos’. 
‘Ik kan niks meer plannen, de rek is eruit.’  

Hij heeft net een grote partij chocolade binnengekregen, drie maanden te laat. ‘Ik had het veel 
eerder nodig om een voorraad op te bouwen voor de feestdagen. Dat gaat nu niet en dus lopen 
we achter de feiten aan. Nee, we rénnen achter de feiten aan.’ 

Het is maar een voorbeeld van de ‘chaos’ waarin hij zich naar eigen zeggen al bijna twee jaar 
bevindt. Niks is meer zeker sinds de corona-uitbraak, zegt de chocolatier. ‘Druk genoeg, dat 
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is het probleem niet. Maar we staan hier steeds weer andere dingen te doen dan we hadden 
gepland. Dat kon ik best een tijdje volhouden hoor, maar nu is de rek eruit. Ik word stapelgek 
van deze situatie.’   

Technisch gezien heeft Brouwer geen chocoladefabriek; hij verwerkt het alleen maar. Hij giet 
vloeibare chocolade in de meest uiteenlopende vormpjes. Topstuk in zijn winkel is een 
schaalmodel van het kasteel van Almere. In werkelijkheid nooit afgebouwd, maar de 
donkerbruine versie van Brouwer wel. Midden in de zaak staat het kasteel van chocolade te 
pronken in een vitrine.    

‘Die gaan we slopen’, zegt hij met een grimas. ‘Het staat hier al zes jaar, het is niet meer 
eetbaar.’ Ja, Chocoladefabriek Brouwer stopt ermee na maar liefst 35 jaar. Corona doet de 
zaak - een begrip in de regio - de das om. De winkel in het bedrijfspand is nu nog redelijk 
gevuld, maar is aan het eind van het jaar leeggekocht, verzekert Brouwer. En dan gaat het 
licht uit. ‘Ik kan niks meer plannen’, verzucht hij.  

Ik heb lang in onzekerheid gezeten of ik doosjes voor de chocoladeletters binnen zou krijgen, 
aldus Rob Brouwer, Chocolatier. 

Vorig jaar haalde hij al een streep door de workshops en kinderfeestjes. Te vaak moest hij 
boekingen afzeggen door aangescherpt overheidsbeleid. Dan is er gedoe rond grondstoffen die 
niet of te laat worden geleverd. Corona raakt ook de transporteurs, geeft hij aan. De levering 
van chocolade is onzeker geworden en ook met de doosjes voor de letters ging het mis. ‘Die 
bestel ik een jaar vooruit, maar ik heb lang in onzekerheid gezeten of ik ze zou krijgen. 
Uiteindelijk kreeg ik andere dan ik had besteld.’  

Prijzen lopen op, hij krijgt chocolade en marsepein van mindere kwaliteit aangeboden en dat 
wil hij niet. Verder raakt hij klanten kwijt, zoals horecazaken die amper het hoofd boven water 
kunnen houden, maar krijgt er ook nieuwe bij. ‘De gemeente Groningen kwam vorig jaar bij 
mij uit voor chocoladeletters, die waren in Groningen nergens meer te vinden. Vraag genoeg.’ 
Zijn groothandel, een fiks deel van zijn omzet, is al een poosje dicht. Het gaat gewoon niet 
meer, zegt Brouwer.     

 
Chocolatier Brouwer aan het werk. © Foto Freddy Schinkel  
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Het kost te veel tijd en energie om de zaak draaiende te houden, zegt hij. Zijn zomervakantie 
schoot erbij in, hij maakt lange dagen ‘om alles op te vangen’. ‘Alsof ik steeds maar brandjes 
aan het blussen ben. Ik kan nergens meer op bouwen. Hoe kan ik mensen inplannen? Ik ben 
hier wel klaar mee.’  

 

@ chocoladefabriek Brouwer  

Je mag het sluiten van mijn bedrijf als een middelvinger naar Den Haag zien, aldus Rob 
Brouwer, Chocolatier. 

Bij de deur van zijn winkel staat een bordje met de tekst ‘Mondkapjes die niet werken hoeft u 
hier niet te dragen’. Geintje met een serieuze ondertoon, zegt Brouwer, die niets moet hebben 
van het landelijk coronabeleid. Hij is niet alleen het geregel zat, maar wil tevens het moment 
voor zijn dat hij zijn klanten om een coronapas moet vragen. ‘Dat gaat gebeuren hoor als het 
aan Hugo en Mark ligt. Dat uitsluiten vind ik heel eng. Wat dat betreft mag je het sluiten van 
mijn bedrijf als een middelvinger naar Den Haag zien, ja.’   

Zijn vier medewerkers krijgen ontslag aangezegd. ‘Ze begrijpen het’, zegt Brouwer, die naar 
eigen zeggen wordt overstelpt met reacties van teleurgestelde klanten. ‘Ik krijg bloemen, 
kaarten en drank, ik kan me een week lang klem zuipen, haha.’ Hij weet nog niet hoe zijn 
toekomst eruit ziet. ‘Ik duik onder en wacht tot alles weer een beetje normaal is. Misschien ga 
ik kleinschalig verder. Ik kan het een tijdje uitzingen.’ Bron: De Stentor, 13 december 2021. 

Thuisbezorgd.nl geeft inkijkje: dit werd besteld in 2021 

Thuisbezorgd.nl deed voor het eerst onderzoek naar het eet- en bestelgedrag van 
Nederlanders. Met de geanonimiseerde data van de bestellingen van ongeveer vijf miljoen 
consumenten bij meer dan twaalfduizend aangesloten restaurants, onthult de marktleider 
onder meer welke keukens het populairst zijn in Nederland, wanneer we het liefst bestellen 
en hoe groot de prijsverschillen zijn tussen klassiekers als de pizza en hamburger door heel 
Nederland. Het volledige Food Trend Rapport trekt ook een internationale vergelijking en geeft 
een inkijkje in het bestelgedrag van buurlanden.   
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De pizza, hamburger en kapsalon zijn al jaren favoriet in Nederland. Maar toch zijn er grote 
verschillen te zien tussen de twaalf provinciën. Zo is in Noord-Holland de butter chicken terug 
te vinden in de top drie meest bestelde maaltijden, terwijl er in Gelderland en Noord-Brabant 
veel noedels worden besteld. De Groningers en Limburgers verrassen dan weer door relatief 
meer poké bowls en taco’s te bestellen dan de rest van Nederland. In heel Nederland geldt dat 
het aantal sushi dat besteld wordt nog steeds toeneemt. Dit jaar bestelden Nederlanders zelfs 
zoveel sushi dat er maar liefst vier voetbalstadions mee gevuld kunnen worden. 
  
Nadat de vegetarische en veganistische gerechten in de Randstad al jarenlang groeien in 
populariteit, ziet Thuisbezorgd.nl dat dit jaar de grootste groei juist in andere provincies te 
vinden is. Zo werden in de grote steden van Limburg maar liefst 55% meer vegetarische en 
veganistische gerechten besteld, gevolgd door steden in Noord-Brabant (45%), Gelderland 
(41%) en Overijssel (39%). De meest populaire vega gerechten zijn alternatieven voor 
klassiekers zoals de vegetarische pizza en de vegetarische kipburger. In heel Nederland zien 
we bovendien dat de vegan burger en de vegan funghi pizza erg in trek zijn.   

Nederlanders zijn altijd op zoek naar de beste koopjes. Voor je favoriete hamburger geldt dat 
je daarvoor soms het best een stukje om kan rijden. Dit gerecht kent namelijk grote 
prijsverschillen in Nederland. Waar je in Flevoland gemiddeld slechts €6,42 betaalt voor een 
broodje hamburger met kaas, tomaat, saus en augurk, is dat aan de kust in Zeeland bijna 
€10.   

Overigens worden er ook behoorlijk grote bestellingen geplaatst. Op 31 maart kwam de 
duurste bestelling van dit jaar binnen bij één van de restaurants in Nederland. De rekening 
was ruim 800 euro waarbij er meerdere bezorgers aan te pas moesten komen om alles in één 
keer af te leveren. Andere opvallende besteldagen waar dit jaar bovengemiddeld veel geld werd 
uitgegeven waren de traditioneel drukke nieuwjaarsdag, een koude lentedag op 27 maart en 
op 10 april was het letterlijk en figuurlijk een goede vrijdag voor heel veel eetliefhebbers in 
Nederland. 

Opvallend is dat Nederlanders de hele dag door eten bestellen. Hoewel het avondeten rond 
18.00 uur nog steeds het populairste moment van de dag is met 69 procent van alle 
bestellingen, worden ook de lunch en middagsnack steeds vaker besteld. Deze 
vertegenwoordigen 22 procent van alle bestellingen op Thuisbezorgd.nl. Opvallend is dat 6 
procent ‘s nachts wordt besteld. Midnight cravings? De échte Thuisbezorgd.nl fan heeft daar 
dit jaar ongetwijfeld gebruik van gemaakt. Degene die de meeste bestellingen heeft geplaatst 
deed dat maar liefst 832 keer. Dit komt neer op 2.3 bestellingen per dag.  

Het volledige Food Trend Rapport 2021 van Thuisbezorgd.nl is te downloaden. Dit rapport 
geeft onder andere inzicht in: landelijke en regionale bestellingen in Nederland, de klanten 
van Thuisbezorgd.nl, een internationale vergelijking met andere Europese landen, de impact 
van de corona-pandemie op het bestellen van eten, projecten die Thuisbezorgd.nl heeft 
ondersteund, verhalen van lokale restaurantpartners en een voorspelling van de Food Trends 
voor 2022.  

Het onderzoek in dit rapport is gebaseerd op interne data van Thuisbezorgd.nl van 30 
september 2020 tot 30 september 2021. Voor de COVID-19 periode is gekeken naar de data 
van 1 januari 2020 tot 30 september 2021. Bron: De Restaurant Krant, 14 december 2021.  

Het gaat de verkeerde kant op met corona in Denemarken: uitbraak van 
Omikron bovenop uitbraak van Delta 

Het gaat niet goed met de coronacijfers in Denemarken. Het land heeft af te rekenen met een 
uitbraak van de Omikron-variant bovenop een uitbraak van de deltavariant, waardoor de curve 
van het aantal bevestigde besmettingen bijna verticaal omhoog gaat. Denemarken heeft het 
hoogste aantal geregistreerde gevallen van Omikron in heel de Europese Unie en experten vrezen 
dat die daar morgen of ten laatste overmorgen al de dominante variant kan zijn.  
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Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) maakte zondag op de 
middag melding van 766 bevestigde gevallen van de Omikron-variant in de Europese Unie. 
Denemarken was goed voor 195 gevallen. Geen enkel ander land in de EU had er meer, terwijl 
Denemarken qua inwoneraantal een middenmoter is. 

Het Deense gezondheidsinstituut Statens Serum Institut gaf in zijn update gisterennamiddag 
mee dat het aantal intussen was opgelopen tot 2.471 gevallen. Volgens de Deense professor 
Mads Albertsen - die een centrum voor DNA-sequencing leidt aan de universiteit van Aalborg 
- ging het om 15 procent van alle besmettingen. Met het totale aantal nieuwe besmettingen 
staat Denemarken overigens al in de Europese top vijf. 

En die cijfers zouden de komende dagen nog sneller gaan stijgen. ‘Prognoses wijzen erop dat 
Omikron tegen dinsdag (morgen, red.) meer dan de helft van de gevallen zal uitmaken’, aldus 
Albertsen op sociale media. 

Volgens het rapport van het Statens Serum Institut liggen er ook al zeker 27 coronapatiënten 
in de Deense ziekenhuizen met de Omikron-variant. 19 van hen testten positief vóór ze in het 
ziekenhuis aankwamen of binnen de 48 uur na aankomst, de rest testte later positief.  

De aantallen ziekenhuisopnames en sterfgevallen liggen nog ver onder de piek van vorige 
winter, maar de vraag is of dat met de opmars van de Omikron-variant ook zo zal blijven. 
Omikron is intussen zo’n twee weken in het land en dat is ongeveer de tijd dat de eerste 
coronapatiënten na besmetting in de ziekenhuizen arriveren. 

De Amerikaanse immunoloog Anthony Leonardi waarschuwde eerder al voor de gevaren van 
een zogenaamde ‘dual surge’: in dit geval een uitbraak van Omikron bovenop een uitbraak 
van delta. Biostatisticus Geert Molenberghs bevestigt de weinig benijdenswaardige evolutie in 
Denemarken. 

‘In Denemarken werden de laatste beperkende maatregelen op 11 september opgeheven’, 
vertelt hij. ‘Het enige wat je er nog zag, waren toestellen om je handen te ontsmetten. 
Mondmaskers gingen op de schop, net als het Covid Safe Ticket en het vrij gespierde 
testbeleid, waarmee de regering alles onder controle hield. Denemarken liet tot dan toe het 
leven min of meer zijn gewone gang gaan, maar wie deel wilde nemen, moest zich soms tot 
drie keer per week laten testen. Dat werkte. Tot het moment dat ze vonden dat de cijfers laag 
genoeg waren.’ 

 
@ EPA  
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In september liepen de cijfers nog wel wat op, maar heel geleidelijk. Net zoals bij ons. ‘De idee 
was dat ze nog wel wat zouden stijgen, maar dat het behoorlijk onder controle was’, aldus de 
biostatisticus. ‘Temeer omdat de vaccinatiegraad hoog was. Die bedroeg toen om en bij de 70 
procent. Maar de cijfers bléven omhoog gaan, alsmaar sneller. Intussen zitten ze op een 
incidentie van 1.103. Een tijd geleden hebben ze dan enkele maatregelen opnieuw ingevoerd 
- zoals het Covid Safe Ticket - en zijn ze weer meer beginnen te testen. Maar ze zitten intussen 
wel vrij hoog. En nu komt Omikron er nog bovenop. Het gaat heel hard.’  
 
Nuance daarbij is dat de cijfers wel samenhangen met hoe goed een land de coronasituatie 
opvolgt. Zo is het Verenigd Koninkrijk de onbetwiste kampioen wat betreft het 
sequentiebepalen (om vast te stellen welk type virus er in stalen zit, red.). 
‘De jongste veertien dagen hebben de Britten om en bij de 17.000 sequenties bepaald en 
publiek gemaakt. Er zijn landen in Europa waar dat er maar enkele tientallen zijn. Het zou 
dus wel eens kunnen dat Omikron ook in andere landen al meer verspreid is, maar dat we er 
gewoon minder zicht op hebben. Denemarken is ook altijd bij de uitgebreide testers geweest. 
Dus dat zal ook wel meespelen. Maar het is wat het is. En als Omikron begint te verspreiden, 
is de variant binnen de kortste keren dominant. Dat hebben we ook gezien in Zuid-Afrika. Het 
gaat met een ongeziene snelheid.’  
 
Ons land doet het overigens ook ‘behoorlijk goed’ op het vlak van sequentiëren, dixit 
Molenberghs. ‘Al sinds het begin van de pandemie. Tegen de Britten kan je niet op, maar we 
zitten wel bij de betere van de klas wat betreft opvolging. We hebben een vrij goed zicht op 
Omikron. Je ziet de variant trouwens ook uitbreiden bij ons.’ 
 
Een mogelijke ‘dual surge’ is trouwens een van de redenen waarom experten al de hele tijd 
waarschuwen voor hoge coronacijfers en blijven steken op een hoog plateau. ‘Uitbraken 
kunnen bovenop elkaar komen’, aldus Molenberghs. ‘Wie de deltavariant gehad heeft, kan 
opnieuw besmet worden met Omikron. Omikron lijkt iets milder te zijn, maar dat is geen 
vrijgeleide. Een ‘beetje minder ziekmakend’ betekent nog altijd ‘ziekmakend’ en door de heel 
snelle verspreiding kan Omikron toch behoorlijk wat druk op het ziekenhuissysteem leggen.’ 
 

 
@ Reuters  
 
Denemarken nam vorige week alvast nog wat nieuwe maatregelen: de kerstvakantie werd 
vervroegd, restaurants en cafés moeten sinds vrijdag om middernacht dicht en dancings 
moesten zelfs helemaal de deuren sluiten. In concertzalen mogen nog maximaal vijftig 
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bezoekers aanwezig zijn. Telewerk wordt aangeraden en kerstfeestjes afgeraden. ‘Hopelijk 
vlakt de curve nu snel af’, zegt professor Albertsen nog. ‘De maatregelen zullen een afremmend 
effect hebben, maar ik ben er niet zeker van of het wel voldoende zal zijn.’  
 
Denemarken besliste intussen ook de boosterdosis van het coronavaccin vroeger toedienen 
aan alle inwoners van 40 jaar en ouder. Dat heeft de Deense overheid vandaag meegedeeld. 
Ze zullen 4,5 maanden na de twee coronaprik een derde dosis kunnen krijgen, in plaats van 
na zes maanden. Door de tijdspanne tussen de twee dosissen in te perken, ‘zullen we de 
winter kunnen ingaan met een betere bescherming voor de mensen met een verhoogd risico 
op een ernstige vorm van de ziekte, en met een verhoogde immuniteit binnen de bevolking’, 
zo meldt het Deense agentschap voor volksgezondheid. Bron: De Morgen, 14 december 
2021. 

Onderwijsinstellingen moeten op zoek naar extra financiering voor 
corona-gedwongen transformatie 
 
Onderwijsinstellingen worden door corona gedwongen om te transformeren, maar om dat te 
betalen zijn traditionele geldschieters zoals banken en de overheid mogelijk niet meer 
voldoende. Ze moeten gaan zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten, zoals externe 
financiers. Dat stelt EY in het Onderwijsbarometer 2021. 
 
Door de coronacrisis worden veel onderwijsinstellingen, zoals het MBO, HBO en WO, 
gedwongen om te transformeren, maar die transformatie gaat behoorlijk snel en kost extra 
geld. Normaal gesproken zou deze financiering vanuit de overheid en banken kunnen worden 
verleend, maar volgens Ralph Poullsen, associate partner bij EY, gaat deze transformatie te 
snel voor de overheid en de banken. 'Je ziet dat die partijen de afgelopen jaren veelvuldig 
geïnvesteerd hebben in vastgoed, en dat heeft een lange tijdshorizon. En je ziet in de 
onderwijssector toch de transformatie meer in de versnelling komen als gevolg van corona.' 
Vooral onderwijs op afstand en de bijbehorende ICT-investeringen zijn nodig binnen de 
transformatie. 'En daar passen veelal beter andere financieringsvormen bij', vervolgt Poullsen. 
 
Toch zijn er volgens Poullsen mogelijkheden om extra financiering te krijgen van externe 
partijen. 'Grote techpartijen kunnen een mogelijkheid zijn, maar ook die partijen moeten een 
afweging maken welke onderwijsinstelling ze kiezen. Ook moeten ze inschatten welke 
financiële kwaliteit die instelling heeft, maar daar hebben ze zelf niet de middelen voor om 
daar een goede afweging in te maken. De beschikbare middelen zijn echt enorm, er ligt 
ontzettend veel geld op de plank bij bijvoorbeeld pensioenfondsen, maar ook bij grote ICT-
organisaties die een oog hebben voor maatschappelijke relevantie, die graag iets terug willen 
doen voor de maatschappij, voor de student, voor de afstudeerder. Maar die hebben wel moeite 
hebben om die stap te zetten zonder daar de juiste afweging in te maken', aldus Poullsen. 
Bron: BNR, 13 december 2021.  
 
Rode Kruis komt handen tekort door corona en opvangcrisis asielzoekers 

Corona, een stijgende instroom van asielzoekers en winteropvang van dak- en thuislozen 
bezorgen het Rode Kruis handenvol werk. Vanwege de toenemende hulpvraag ziet het Rode 
Kruis zich genoodzaakt zijn noodhulpverlening in Nederland op te schalen. Daardoor zijn 
volgens de hulporganisatie ook dringend extra vrijwilligers nodig, vooral in het noorden en 
oosten van het land. 

Het Rode Kruis zegt dat de problemen zich opstapelen. ‘Veel mensen die tijdens de eerste 
lockdown thuis zaten, zijn weer aan het werk. Door de coronacrisis in combinatie met een 
crisis in de opvang van asielzoekers komen we handen tekort. Onze vrijwilligers draaien vaak 
extra diensten, maar we willen voorkomen dat onze mensen uitgeput raken’, zegt directeur 
Marieke van Schaik. 

De behoefte aan noodhulp is volgens het Rode Kruis flink toegenomen in deze vierde 
coronagolf. Organisaties vragen steeds vaker om ondersteuning in de vaccinatiestraten, bij 
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begeleid vervoer en in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Terwijl de problemen rond 
gezondheid, inkomen en mentaal welzijn zich opstapelen, kunnen de meest kwetsbare mensen 
voor voedsel of hygiëneproducten, psychosociale ondersteuning of onderdak volgens de 
noodhulporganisatie geen beroep doen op hulp vanuit de overheid of andere instanties. 

Naast de corona-hulpverlening ondersteunt het Rode Kruis momenteel ook het Centraal 
Orgaan Asielzoekers bij de noodopvang voor asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. 
Daarmee houdt de noodhulporganisatie deze opvang naar eigen zeggen op een acceptabel 
niveau: humaan en met aandacht voor essentiële basisbehoeften.   

De afgelopen maanden is de instroom van asielzoekers aanhoudend hoog. Na de 
machtsovername door de Taliban in Afghanistan is het aantal vluchtelingen uit dat land 
toegenomen. Ook de instroom van asielzoekers uit landen als Syrië, Somalië en Jemen is 
gestegen. De doorstroom vanuit de asielzoekerscentra naar gewone woningen stokt door het 
woningtekort. Duizenden mensen met een verblijfsvergunning zitten daardoor nog te wachten 
in azc’s. En dan is er nog de kou, die winteropvang voor dak- en thuislozen noodzakelijk 
maakt. Ook daarin helpt het Rode Kruis mee. 

Om aan de nog altijd groeiende hulpbehoefte te voldoen, zoekt het Rode Kruis in veel regio’s 
tientallen tot honderden nieuwe vrijwilligers. ‘,We verwachten dat mensen en organisaties de 
komende maanden een groot beroep op onze hulpverlening zullen gaan doen’, zegt directeur 
Marieke van Schaik. ‘Duizenden vrijwilligers maken het nu al mogelijk dat wij helpen maar 
we hebben de komende tijd ook dringend extra mensen nodig.’ Vooral in de provincies 
Groningen, Drenthe, Friesland, Gelderland en Overijssel. 

Een speciale opleiding is niet vereist. Belangrijker is volgens haar dat vrijwilligers bereid zijn 
een onlinetraining van een paar uur te volgen en dat ze snel inzetbaar zijn om de ergste noden 
te helpen verlichten. ‘Vrijwilligers draaien bijvoorbeeld mee als gastheer of gastvrouw in de 
opvang van asielzoekers of vluchtelingen in Ter Apel en Assen. En aangezien de dagen kouder 
worden, vraagt de winteropvang van dak- en thuisloze mensen in de regio’s ook extra inzet.’ 

Het Rode Kruis verleende sinds mei 2020 in Nederland 485.000 uur hulp. Het ondersteunde 
onder andere 160 zorginstellingen en 191 priklocaties, deelde 29.415 voedselpakketten uit en 
verspreidde 314.211 boodschappenkaarten en 22.034 hygiënekaarten. Ook hielp de 
noodhulporganisatie 2.075 mensen in de dak- en thuislozenopvang en assisteerde bij 
psychosociale ondersteuning. Dat laatste via onder andere 350.000 kraskaarten met 
handvatten waarmee ouderen hun coronadip konden verslaan. Daarnaast verwerkte ze 
35.951 telefoontjes via de telefonische Hulplijn en 1155 via de WhatsApp-Hulplijn. Bron: AD, 
14 december 2021. 

Onderzoek CBS: Corona trekt zware wissel op jongeren 
 
Nu de derde lockdown verlengd dreigt te worden, raakt steeds meer bekend over de gevolgen 
voor jongeren van eerdere lockdowns. Zo trekt de coronacrisis bij ongeveer de helft van de 
jongeren een zware mentale wissel. 
 
In het onderzoek ’Belevingen 2021’ van het CBS, dat tijdens de derde golf in februari tot 
midden april is gehouden, zei 47 procent van de jongeren dat de coronacrisis hun leven 
negatief had beïnvloed. Een iets kleiner deel van de jongeren (43 procent) ervoer zowel 
positieve als negatieve invloed van de coronacrisis, zo blijkt uit het onderzoek dat vandaag 
verschijnt. Zes procent ervoer de crisis juist als positief. Van februari tot en met april gold een 
avondklok, waren scholen (deels) gesloten en was de horeca dicht. Daarnaast kwamen er 
voorzichtige versoepelingen met openen van middelbare scholen en hoger onderwijs en 
mochten jongeren weer buiten sporten. 
 
Vooral in het hoger onderwijs was het gemis groot. Van de studenten op de universiteit zei 
ruim de helft de opleiding heel erg gemist te hebben. Onder hbo’ers was dit veertig procent. 
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Op de middelbare school hebben vmbo’ers naar school gaan het minst gemist, zo blijkt uit het 
onderzoek.  
 
Behalve naar school gaan, misten jongeren het vooral om ’leuke dingen te doen’: 67 procent 
had het zwaar in die periode omdat bioscoop, uit eten gaan en samenzijn met vrienden niet 
kon. Bij de vergelijking tussen jongvolwassenen en tieners valt op dat van alle activiteiten die 
worden gemist het gemis bij jongvolwassenen het grootst was.  
 
De coronacrisis leidde ook tot meer stress over school en studie, zo blijkt uit het onderzoek. 
Bijna de helft (48 procent) heeft vaker stress gehad over de opleiding dan in de periode voor 
corona. Havisten hebben het vaakst stress ervaren van alle middelbare scholieren, in het 
hoger onderwijs gold dat voor hbo’ers. 
 
Het CBS heeft ook onderzoek gedaan naar de prestatiedruk. Daaruit komt naar voren dat 
vooral meisjes daar last van hebben. Bijna de helft voelt vaak of regelmatig druk om aan de 
eigen verwachtingen te voldoen. Bij tienerjongens is dat minder met bijna drie op de tien die 
last heeft van prestatiedruk. 
 
Ook bij jongvolwassenen scoren vrouwen hoger dan mannen. Daar ervaart zeven op de tien 
druk, tegen de helft van de jonge mannen. Het zijn vooral de ouders en de maatschappij die 
zorgen voor de hoge druk, zo blijkt uit het onderzoek onder dat onder ruim 8.000 jongeren is 
gehouden. Bron: Leidsch Dagblad, 14 december 2021.   
 
Chun Yan is nu al bekendste Chinese kok van Groningen. Eethuisje van 
de man die 18 jaar lang niet bestond is officieel open 

Met wat gerommel met een schaar heeft burgemeester Koen Schuiling van Groningen 
maandagmiddag het ‘eethuisje’ van Chun Yan (33) officieel geopend. Een nieuw begin voor 
Chun, maar ook het einde van een heel lange weg. 

 

De opening van de winkel van Chun in het Albert Heijnfiliaal in Oosterhogebrug. @ Jan Willem 
Van Vliet 
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Hoe eenvoudig de handeling, zo ingewikkeld was de weg die leidde tot deze feestelijke opening. 
Chun Yan werd als kind ontvoerd uit China en belandde via mensenhandel in Nederland. 
Bijna 18 jaar lang moest hij strijden tegen de bureaucratie om een verblijfsstatus te krijgen. 
Bron: Dagblad van het Noorden, 13 december 2021. 

Goodiebags voor Zaankanters die extra getroffen zijn door corona: ‘Ik 
vind het attent’ 

Al bijna twee jaar lang vullen ze elke maand meer dan 400 tasjes vol met leuke spullen en ook 
nu is het weer tijd voor een nieuw exemplaar. De kersteditie gaat de deur uit en daar zitten 
een kaart in, koeken en een zelfgemaakt boek met activiteiten. Het tasje zorgt voor een praatje 
aan de deur en een lach op het gezicht van de ontvanger. 

 

Zaankanters zijn blij met de tas: ‘Dit is ook lekker, dat is smullen geblazen.’ @ NH Nieuws  

Niet alleen voor de ontvangers, ook voor de makers is het fijn om samen zo bezig te zijn. 
Vrijwilliger van het Sociaal Wijkteam, Luciana Gomes vertelt: ‘Het is toch een soort kindje, je 
laat het niet meer gauw los. We doen het met plezier.’ 

De tas is in het leven geroepen in het begin van de pandemie om Zaankanters die extra 
getroffen zijn door het coronavirus iet leuks te geven.  ‘We zitten hier allemaal in’, vertelt 
Luciana. ‘Het is belangrijk dat ze weten dat er iemand naar hen omkijkt.’  

De decembereditie is voorlopig de laatste tas die de deur uitgaat. De vrijwilligers hopen dat 
het eind in het zicht is en het gebaar minder nodig zal zijn. Het is bovendien steeds moeilijker 
om donateurs te vinden. 

Het is niet zeker hoe vaak de tas de komende tijd rondgebracht gaat worden. 
Hoogstwaarschijnlijk zal dit elk kwartaal zijn. Een mevrouw die de decembereditie ontvangt, 
is blij: ‘Ik vind het leuk. Ik vind het hartstikke leuk dat ik het krijg.’ Bron: NH Nieuws, 14 
december 2021. 

Corona gooit roet in het eten, rechtszaak rond witwassen in Overdinkel 
gaat niet door 
 
Specie, het is niet alleen een mengsel dat wordt gebruikt bij het metselen, maar ook een woord 
waarmee in het Latijns verwezen wordt naar muntgeld. En dat is hoogstwaarschijnlijk ook de 
reden waarom het politieonderzoek naar witwassen van crimineel geld in Overdinkel ‘dossier 
Specie’ is genoemd. 
In de zomer van 2017 valt de politie op verschillende plekken in Overdinkel en Duitsland 
binnen. In een woning aan de Hoofdstraat in Overdinkel worden computers en telefoon in 
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beslag genomen, maar ook twee tasers, drie imitatievuurwapens en er wordt contant geld 
gevonden.  
 
De woning, die op naam staat van ondernemer Raimond W. (49) en zijn partner Denise K. (38) 
wordt ook in beslag genomen. De verdenking is namelijk dat er met de aankoop en verbouwing 
van het pand voor meer dan 300.000 euro crimineel geld is witgewassen. Het stel zou daarbij 
zijn geholpen door ondernemers Jan C. (41) uit Oldenzaal en Jeffrey W. (49) uit Overdinkel. 
Zij zouden onder andere contante betalingen verhuld hebben met vervalste facturen. 
 
De rechtszaal van de Almelose rechtbank blijft maandagmorgen akelig leeg. Waar vier 
verdachten met vier advocaten moeten zitten neemt alleen raadsman Wouter Smeets -  de 
advocaat van de vrouwelijke hoofdverdachte K. - plaats. De uit Maastricht afkomstige 
advocaat heeft er net een ruim tweeënhalf durende autorit opzitten. Via een videoverbinding 
volgt de Almelose advocaat Jeroen Ruarus de ontwikkelingen in de zaal. En dat zijn er maar 
weinig want zondag aan het eind van de dag werd duidelijk dat hoofdverdachte W. een positief 
resultaat kreeg na een thuistest.   
 
Volgens zijn advocaat Roy Van der Wal heeft W. meteen een afspraak gemaakt met de GGD 
en is hij in quarantaine gegaan. W. kan dus niet naar zijn zitting komen, net als zijn partner 
K.. Advocaat Van der Wal is ook voor de zekerheid in quarantaine gegaan, hij had afgelopen 
vrijdag nog een afspraak met K.. 
 
Geconfronteerd met de afwezigheid van de beide hoofdverdachten kan de rechtbank niet 
anders dan de behandeling van de zaak uitstellen. Wanneer de zaak verder gaat is niet 
duidelijk. Bron: Tubantia, 13 december 2021. 

 

De rechtbank in Almelo. © Carlo ter Ellen DPG Media 
 
Amsterdamse economie lijkt klap van corona te boven 
 
De Amsterdamse economie zat afgelopen zomer op hetzelfde niveau als voor de coronapandemie. 
Financiële dienstverlening en informatie- en communicatiesector zijn zelfs gegroeid, zo blijkt uit 
een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). 



191 
 

Het CBS maakt sinds het begin van de pandemie een kwartaalraming (grove schatting) van 
de economie. Dat doet het bureau door de omvang van de economie van het afgelopen kwartaal 
te vergelijken met die van dezelfde maanden van twee jaar geleden, voordat de crisis begon. 
 
In het tweede kwartaal (de maanden april tot en met juni) van dit jaar was de omvang van de 
Amsterdamse economie nog 8 procent kleiner dan twee jaar geleden. Door een groei van 
ongeveer 7 procent in het derde kwartaal (juli tot en met september) is het niveau weer 
vergelijkbaar met de tijd voor corona. Dat komt volgens het CBS voornamelijk door het 
toenemende aantal toeristen in de hoofdstad en de groei van ondernemingen die zich richten 
op informatie, communicatie, financiële dienstverlening en handel.  
 
Het CBS meet de regio Amsterdam. De economie van de hoofdstad is gegroeid, maar de 
economie van de metropoolregio Amsterdam, die zich uitstrekt van Zandvoort tot Hilversum 
en van Lelystad tot Volendam, is nog lang niet op het niveau van voor de coronapandemie. De 
economische schade komt vooral door het afgenomen vliegverkeer en de klappen die Schiphol 
daardoor gekregen heeft.  
 
Het CBS meldt dat de regio rond Schiphol nog niet hersteld is van de crisis. De economische 
activiteit in de regio Haarlemmermeer was ongeveer 9 procent minder dan in 2019. Toch lijkt 
het erop dat het stukje bij beetje beter gaat: in het tweede kwartaal was het verschil met de 
periode voor de crisis nog 18 procent.  
 
In de rest van Nederland gaat het goed met de economie. In vergelijking met het derde kwartaal 
van twee jaar geleden draaide in 49 regio’s de economie beter. De totale omvang van de 
Nederlandse economie was deze zomer bijna 2,5 procent groter dan in 2019. Bron: Het Parool, 
14 december 2021.  

Amsterdam steeds rijker: meer miljonairs, minder middenklasse 

Het aantal miljonairs in Amsterdam is in vijf jaar tijd flink gestegen, zo blijkt uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd leven nog altijd veel Amsterdammers 
onder de armoedegrens. 

Ruim twintigduizend Amsterdamse huishoudens mochten zich op 1 januari 2020 miljonair 
noemen. Dat is 4,4 procent van het totaal aantal huishoudens in de stad. Daarmee is het 
percentage miljonairs in Amsterdam in vijf jaar tijd ruim verdubbeld. In de rest van Nederland 
groeide het aantal miljonairs beduidend minder hard. 

Een doorsnee miljonair in Amsterdam had in 2020 een vermogen van 1,6 miljoen euro. Dat 
hoeft niet te betekenen dat dit geld op hun bankrekening staat. Andere vormen van vermogen 
tellen ook mee, zoals de waarde van koophuizen en kapitaal in bedrijven. 

Dat het aantal miljonairs dusdanig toenam, komt simpelweg doordat het goed ging met de 
economie, aldus hoofdeconoom bij het CBS Peter Hein Van Mulligen. De beurskoers steeg, de 
huizenprijzen stegen en ondernemers maakten meer winst. Daarom zag menig Nederlander 
het inkomen stijgen. 

De opvallende stijging in Amsterdam is volgens de econoom te verklaren doordat daar relatief 
veel mensen wonen met een hoog inkomen. ‘Een deel van hen zat net onder de miljonairsgrens 
en zit er nu net boven, bijvoorbeeld doordat hun koopwoning meer waard is geworden.’ 

Overigens wonen er in sommige gemeenten rond Amsterdam relatief nog meer miljonairs. Zo 
heeft in Landsmeer 8,3 procent van de huishoudens een vermogen boven een miljoen euro, 
in Amstelveen 7,1 procent en in Aalsmeer 6,9 procent. Landelijk spannen Bloemendaal (27 
procent) en Laren (18 procent) de kroon. 

Niet-miljonairs kregen evenwel meer te besteden. Als het goed gaat met de economie profiteren 
immers alle inkomensgroepen daarvan, zegt Van Mulligen. Hoewel er in Amsterdam nog altijd 
bovengemiddeld veel mensen in armoede leven, kregen ook zij het de afgelopen jaren dus 
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beter. Gezamenlijk hadden Amsterdammers in 2020 een vermogen van bijna 108 miljard euro, 
in 2015 was dat ongeveer de helft. Daarbij moet rekening worden gehouden met inflatie en 
met dat er meer mensen in de stad zijn komen wonen, maar ook dan blijft het een opvallende 
toename.  

Amsterdam groeit dus uit tot een stad van rijke mensen. Volgens de meest recente cijfers 
bestaat de bevolking voor 35 procent uit hoge inkomens, tegen 29 procent in 2011. Het 
aandeel lage inkomens daalde in dezelfde periode van 51 naar 47,5 procent. De middenklasse 
sterft langzaam uit: slechts 18 procent van de Amsterdammers behoort tot deze groep. Veel 
middeninkomens, leraren en verplegers bijvoorbeeld, verlaten de stad vooral vanwege de 
huizenprijzen en hoge huren die voor hen onbetaalbaar zijn geworden. Daarvoor in de plaats 
komen vooral expats; nieuwe Amsterdammers met een, over het algemeen, bovenmodaal 
inkomen.  

De kloof in Amsterdam tussen arm en rijk is overigens niet alleen terug te zien in de cijfers, 
merkt Van Mulligen op. Ook ‘een ritje van Oud-Zuid naar Zuidoost’ is illustratief.  

De hierboven geschetste situatie beslaat een periode van voor de coronapandemie. De 
gevolgen van die crisis op de Amsterdamse portemonnee laten zich lastig voorspellen. Van 
Mulligen denkt dat in 2020 de lijn van stijgende vermogens alleen maar is doorgezet; de 
woningprijzen gingen verder omhoog en het aantal bedrijven dat failliet ging valt vooralsnog 
mee. 

De gemeente verwacht daarentegen dat het aantal minimumhuishoudens in 2020 is gestegen 
van bijna 66.700 naar een krappe 74.000 huishoudens ten gevolge van de crisis, blijkt uit een 
maandag gepubliceerde monitor. Om deze groep bij te staan is extra geld vrijgemaakt. Bron: 
Het Parool, 1 december 2021. 

 
@ ANP  

Avondlockdown verlengd tot en met 14 januari, scholen paar dagen 
eerder dicht 
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Persbureau ANP en de NOS melden dat de avondlockdown zal worden verlengd tot zeker 14 
januari. Ook zullen de scholen inderdaad een paar dagen eerder dan gepland sluiten voor de 
kerstvakantie. De scholen zullen vanaf dinsdag dichtgaan, zo meldt ANP. Maandag zijn ze dus 
nog wel open, aldus ingewijden. Zonder maatregelen zou de kerstvakantie op vrijdag 24 
december beginnen. 

Eerder liet het kabinet er veel aan gelegen was om te voorkomen dat de scholen opnieuw 
zouden sluiten. Het OMT had dit echter wel geadviseerd, om de verspreiding van de Omikron-
variant af te remmen. Dit advies wordt nu dan toch overgenomen. 

Dit zullen demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge volgens ANP vanavond 
aankondigen op een persconferentie, die om 19:00 gepland staat. Kinderartsen hebben 
overigens twijfels over het nut van een schoolsluiting, omdat veel kinderen zonder het te weten 
al een besmetting hebben doorgemaakt en er getwijfeld wordt aan het effect van een besparing 
van slechts vier lesdagen contact op school. Het OMT vreest echter dat besmettingen deze 
laatste dagen voor de kerstvakantie het weekend erna kunnen doorwerken bij kerstactiviteiten 
met de rest van de familie - zoals opa's en oma's aan het kerstdiner.  

Over een eventuele sluiting van de kinderdagverblijven is niks bekendgemaakt; het voortgezet 
onderwijs blijft volgende week wel gewoon nog open. Bron: Trouw, 14 december 2021. 

Corona noopt hotel-restaurant Prinsenhof tot maand sluiting  

 

@ RTV Noord  

De Prinsenhof aan het Martinikerkhof in Groningen is vier weken lang gesloten. Onder de 
huidige omstandigheden is dat het beste, zegt eigenaar Wessel Zijp van het exclusieve hotel-
restaurant. 

'Vorige week zijn we begonnen met het afbellen van enkele honderden reserveringen. We 
wilden niet langer wachten; mensen kunnen nu nog iets anders boeken.' Zijp klinkt 
berustend, maar natuurlijk had hij liever anders gezien. 

December is traditioneel een topmaand voor de horeca. Met het afzeggen van de reserveringen 
en de sluiting tot 10 januari loopt zijn onderneming een hoop inkomsten mis, maar het zorgt 
wel voor duidelijkheid, zegt Zijp: 'Het is een drastisch besluit dat je beter te vroeg dan te laat 
kan nemen.'  
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Mensen komen voor een beleving die we nu niet goed kunnen bieden, aldus Wessel Zijp - 
eigenaar hotel-restaurant Prinsenhof.  

Gasten van de Prinsenhof komen vaak niet alleen om te overnachten in een van de 34 
hotelkamers, maar ook om te dineren in het bijbehorende grand-café of restaurant. Zijp: 
'Mensen komen voor een beleving, die we hun nu niet goed kunnen bieden. Verplaatsen naar 
de lunch was ook geen optie, want daar zat al geen ruimte meer. Bovendien draaiden we al 
een fractie van de normale omzet.'  

Daar komt bij dat het naleven van de coronaregels op steeds meer problemen stuitte: 'Zowel 
bij de gasten als bij de eigen ploeg. Er werd bij boekingen de laatste tijd veel creativiteit aan 
de dag gelegd. Er kwamen opvallend veel groepen die zeiden dat ze uit één huishouden 
kwamen. Voor het personeel werd het steeds lastiger. Daarnaast werden leveranciers onrustig. 
Ze wilden weten waar ze aan toe zijn.'  

Ik zou niet graag op de stoel van de regering willen zitten, aldus Wessel Zijp - eigenaar hotel-
restaurant Prinsenhof.  

Zijp heeft er begrip voor dat de huidige avondlockdown wordt verlengd. Wat hem betreft had 
het kabinet in november een stap verder mogen gaan: 'Een volledige lockdown was nog beter 
geweest. Natuurlijk zijn we er helemaal klaar mee. Maar we moeten hier met z'n allen 
doorheen. Ik zou niet graag op de stoel van de regering willen zitten.' 

De 65 medewerkers weten nu ook waar ze aan toe zijn. De meesten zitten thuis, maar krijgen 
wel doorbetaald. 

Zijp: 'Het voordeel voor hen is dat ze met kerst een keer thuis kunnen zijn. Maar ze missen de 
sfeer, het onderlinge contact. We hoeven niemand te ontslaan, dankzij de steunmaatregelen 
van de overheid. Dat is fijn, want dan kunnen we verder als we weer opengaan.'  

Zijp is ook eigenaar van het Mexicaans restaurant 'The Four Roses' in de Oosterstraat, dat 
wel openblijft: 'Daar kunnen we onze klanten ook afhaalboxen aanbieden. Maar een vier- of 
vijfgangendiner van ons restaurant in de Prinsenhof, dat is niet te doen. Bron: RTV Noord, 14 
december 2021. 

Peter Pannekoek vindt ochtendoptredens door corona 'een hel' 
 
Peter Pannekoek (35) moet nog erg wennen aan het feit dat hij door corona nu overdag moet 
optreden. De cabaretier deed zaterdag zelfs in de ochtend een show en dat doet hij liever niet, 
vertelde hij in het NPO Radio 1-programma 'Met het Oog op Morgen'. 
 
‘Zodra je het toneel op gaat is het eigenlijk best wel leuk maar daarvoor vind ik het een hel. Ik 
ben een nachtmens’, legde Pannekoek uit. ‘Ik heb ooit, toen ik jong was, besloten: ik wil een 
baan waarbij ik niet vroeg op hoef te staan en geen pak aan hoef. En ik sta nu vroeg op en ik 
heb een pak aan omdat het de oudejaarsconference is. Dus het is eigenlijk volledig mislukt in 
m'n dromen.’ 
 
Peter maakt dit jaar voor de NPO de oudejaarsconference. Daar hoort een pak bij, stelde hij. ‘Ik 
vind dat je bij de oudejaarsconference niet in een spijkerbroek en shirt op kan komen.’ 
 
De opnames voor de show worden binnenkort gemaakt in Carré in Amsterdam. Eigenlijk zou 
dat in de Stadsschouwburg in Groningen gebeuren maar vanwege de huidige 
coronamaatregelen is uitgeweken naar de hoofdstad omdat er meer mensen passen in Carré. 
Ook de opnames zullen 's middags zijn. ‘Maar ik ga suggereren dat het in de avond is’, aldus 
Peter. Bron: RTL Boulevard, 12 december 2021.  
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Zeven sterfgevallen door corona in Zaanstreek-Waterland 
 
Het coronavirus heeft de afgelopen dagen zeven levens geëist in de regio Zaanstreek-
Waterland. Sinds het begin van de pandemie in de winter van 2020 zijn 377 inwoners van de 
acht gemeenten overleden nadat ze besmet waren geraakt met het virus. Bron: Noordhollands 
Dagblad, 13 december 2021.  
 
Kalkoenen door corona nog meer in trek met de kerst 
 
Het ziet er naar uit dat Kerstmis opnieuw thuis gevierd gaat worden. Dat is te merken bij de 
kalkoenslachterij van Ger Coolen in Heythuysen. Daar zien ze dat meer mensen kalkoen op 
het kerstmenu thuis willen zetten. 
 
Het zijn drukke dagen voor de kalkoenslachterij van Ger Coolen. In totaal moeten er zo'n 1100 
kalkoenen worden klaargemaakt, verpakt en verstuurd. De helft gaat rechtstreeks naar de 
consument, de andere helft naar slagers.  
 
‘Door corona heeft de horeca het moeilijker; mensen mogen niet buitenshuis eten, dus gaan 
ze enthousiast thuis koken en dat speelt ons in de kaart’, zegt Coolen. 
 
Hij verkoopt zijn kalkoenen via een website. Vervolgens worden deze geleverd op adressen in 
het hele land. Coolen moest in maart al besluiten hoeveel kalkoenen hij aan het einde van dit 
jaar zou moeten gaan slachten. ‘Dat was heel moeilijk in te schatten, want toen wisten we nog 
niet hoe alles zou verlopen vanwege corona.’ Maar het ziet er naar uit dat hij niet met de 
kerstlekkernij blijft zitten, want hij is al bijna uitverkocht. ‘In dit geval geldt 'op is op' en dat 
hoop ik eigenlijk ook.’ 
 
Zijn slachterij wordt alleen in de laatste twee maanden van het jaar gebruikt voor kalkoenen. 
Deze heeft hij wel al veel eerder in huis. Hij krijgt ze als kuikens, waarna ze eerst kunnen 
groeien in een vrije uitloopweide. Coolen kan niet anders dan zelf ook kalkoen eten met kerst. 
‘Ik heb ze als kuiken binnen gekregen en verzorgd tot eind november, het moment dat de 
eersten naar de slacht gaan. En met kerst eet ik mijn kalkoen en kan ik gelijk testen of deze 
ook perfect is zoals ik het wil.’ Bron: 1Limburg, 9 december 2021. 
 
KPMG: 4 op de 10 bezorgd over beveiliging coronapersoonsgegevens 

Ruim vier op de tien Nederlanders maken zich zorgen over de beveiliging van 
coronapersoonsgegevens die de overheid bewaart, meldt adviesbureau KPMG na onderzoek 
onder 1027 mensen. 

Daarbij maakt ruim een derde (36 procent) zich zorgen over het eventueel moeten afstaan van 
meer privacygevoelige gegevens om de QR-code voor corona te behouden in de toekomst. 
Volgens de onderzoekers hangt dit samen met onduidelijkheid over wie toegang heeft tot de 
persoonsgegevens van het coronabewijs. Van de ondervraagden zegt 38 procent daar geen 
idee van te hebben. 

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna een derde (31 procent) van de Nederlanders 
vindt dat de keuze om wel of niet te vaccineren tegen corona niemand wat aangaat. KPMG 
stelt dat privacybewustzijn onder Nederlanders groeit. ‘Waar in 2018 bij de invoering van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog 69 procent van de bevolking privacy 
een belangrijk thema vond, is dat nu toegenomen naar 86 procent’, aldus het bureau. 

KPMG stelt ook vast dat het wantrouwen in de overheid en aanpalende uitvoeringsinstanties 
blijft stijgen. Volgens de onderzoekers vertrouwt slechts 35 procent de overheid zonder meer 
voor de omgang met persoonsgegevens. ‘Het datalek bij de GGD begin dit jaar waarbij het 
administratiesysteem voor het test- en vaccinatieproces werd gehackt en persoonsgegevens 
rondom bron- en contactonderzoek van de GGD werden buitgemaakt, lijkt grote invloed te 
hebben op dit stijgende wantrouwen’, aldus KPMG. 
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Het adviesbureau doet jaarlijks onderzoek naar het Nederlandse privacybewustzijn. Volgens 
KPMG gaat het om een representatief onderzoek. Bron: Trouw, 14 december 2021.  

Weer wedstrijd in Premier League uitgesteld door corona-uitbraak 

Het competitieduel tussen Brentford en Manchester United in de Premier League van dinsdag 
is uitgesteld na meerdere coronabesmettingen bij de club uit Manchester. ‘Het besluit is 
genomen op aanraden van de medische adviseurs vanwege de bijzondere situatie van een 
corona-uitbraak binnen de selectie van Manchester United’, liet de Premier League weten. 

United won afgelopen zaterdag met 1-0 van Norwich, door een late benutte strafschop van 
Cristiano Ronaldo. 

De Engelse topclub had het trainingscomplex Carrington al voor 24 uur gesloten na 
besmettingen bij meerdere stafleden en spelers. Bron: Sport Nieuws, 14 december 2021. 

 
RIVM: stuk minder opnames, zes sterfgevallen door corona 
 
Het aantal ziekenhuisopnames door een ernstig verloop van COVID-19 in Flevoland is de 
afgelopen week flink afgenomen. 48 Flevolanders werden in het ziekenhuis opgenomen, vorige 
week waren dat er 76. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Zes Flevolanders zijn 
overleden aan de gevolgen van het virus. Het gaat om drie Lelystedelingen, iemand uit 
Noordoostpolder, een Almeerder en een Drontenaar.  
 
Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Flevoland is ten opzichte van vorige week iets 
gestegen. 3.531 Flevolanders testten de afgelopen week positief op het coronavirus. De week 
daarvoor waren dat er 3.474. 
 
In Dronten steeg het aantal positieve tests van 292 naar 315. Dat is voor die gemeente het 
derde weekrecord op rij. In Zeewolde werden de afgelopen dagen 241 mensen positief getest 
op corona. Dat is een nieuw weekrecord. De week daarvoor ging het nog om 163 nieuwe 
besmettingen.  
 
In Almere daalde het aantal coronabesmettingen van 1.702 naar 1.569. In Lelystad kregen 
704 inwoners de afgelopen zeven dagen de GGD-test positief terug. De week daarvoor waren 
dat er 670. In Noordoostpolder steeg het aantal nieuwe besmettingen van 490 naar 580. Op 
Urk kregen 122 een positieve testuitslag. In de week daarvoor waren dat 157 mensen.  
 
Door de 3.531 positieve testen van de afgelopen week zijn er sinds het begin van de uitbraak 
van het coronavirus 63.759 Flevolanders officieel besmet geraakt. 
 
De afgelopen week zijn er volgens stichting NICE 48 Flevolanders in het ziekenhuis 
opgenomen vanwege een ernstig verloop van COVID-19. Het ging de afgelopen week om 20 
Almeerders, 13 inwoners van Lelystad, vijf inwoners van Urk, vier mensen uit zowel 
Noordoostpolder als Dronten, en twee uit Zeewolde.  
 
Met in twee weken tijd twaalf nieuwe ziekenhuisopnames door COVID-19 staat Urk nog steeds 
in de landelijke top van gemeenten met nieuwe ziekenhuisopnames, afgezet per 100.000 
inwoners. Alleen de gemeentes Brunssum, Heerlen en Grave zagen relatief meer opnames in 
de afgelopen veertien dagen. De ziekenhuisopnames per gemeente zijn omgerekend naar een 
populatie van 100.000 inwoners om een vergelijking tussen gemeentes mogelijk te maken. In 
het algemeen zorgen grotere gemeenten in absolute zin nog steeds voor de meeste ernstig zieke 
coronapatiënten.  
 
Stichting NICE heeft bijgehouden dat er in de afgelopen week landelijk 1.998 patiënten op 
verpleegafdelingen zijn opgenomen. De week daarvoor ging het volgens de bijgewerkte cijfers 
om 2.145 coronapatiënten. Daarnaast stroomden er volgens de stichting in heel Nederland 
343 patiënten door naar de IC. In de week ervoor waren dat er nog 375.  
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De afgelopen week zijn er dus zes Flevolanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus. 
Het Flevolandse dodental sinds het begin van de pandemie komt daarmee op ten minste 283. 
Het absolute aantal sterfgevallen blijft in de provincie het hoogst in Almere met 115, gevolgd 
door Lelystad met 71, in Noordoostpolder 31, in Dronten 29, op Urk 22 en in Zeewolde 15.  
 
Landelijk zijn er de afgelopen week 356 mensen aan corona overleden. In de week daarvoor 
waren dat er 367. Het RIVM meldt dat de sterftecijfers achterlopen. Daarnaast ligt het 
werkelijke aantal sterfgetallen hoger. Er is namelijk geen meldplicht om coronasterfgevallen 
door te geven aan het RIVM. 
 
In Flevoland zijn volgens de meest recente gegevens tussen vorige week maandag en afgelopen 
zondag gemiddeld 2.088 mensen per dag getest door de GGD. Het gaat om testen waarvan de 
uitslag al bekend is. Daarvan was 21,7 procent positief op corona. Een week eerder werden 
er in Flevoland gemiddeld 2.140 mensen per dag getest, waarvan 21,4 procent besmet bleek.  
 
De testen hebben landelijk 147.982 nieuwe besmettingen aan het licht gebracht in de 
afgelopen zeven dagen. Dat is een daling ten opzichte van de 155.152 van de week daarvoor. 
Het is de eerste keer sinds eind september dat de weekcijfers omlaag gaan. Van 621.823 GGD-
testen die deze week in heel Nederland zijn afgenomen, is de uitkomst bekend. Van die testen 
was 21,3 procent positief, tegenover 21.4 procent in de week ervoor. Bron: Omroep Flevoland, 
7 december 2021. 

Nog meer pech bij Racing Genk, drie verdedigers zijn out door corona 

Bij Racing Genk moeten ze de kelk tot de bodem ledigen, zo lijkt het wel. Trainer Bernd Storck 
bracht tegen AA Gent een op papier zeer offensief elftal aan de aftrap met enkele 
gelegenheidsverdedigers. Noodgedwongen, zo blijkt, want verdedigers Lucumi, Cuesta en 
Arteaga hebben een positieve coronatest ingediend. Bron: Sporza, 12 december 2021. 

 

@ Sporza  Cuesta (archieffoto) is een van de getroffen spelers. 
 
Pfizer: ’Nieuw medicijn zeer effectief tegen corona’  
 
Farmaceut Pfizer meldt dat een nieuwe pil tegen corona boven verwachting goed presteert. 
Het middel Paxlovid beschermt voor 89 procent tegen ziekenhuisopname of dood, zo maakte 
het concern dinsdag bekend. 
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„We vertrouwen erop op dat deze behandeling, als die wordt goedgekeurd, een zeer belangrijk 
wapen kan zijn om de pandemie te beteugelen’, liet Albert Bouza, de ceo van Pfizer, in een 
persverklaring optekenen. Volgens Pfizer is het middel ook werkzaam gebleken tegen de 
Omicron-variant. 
 
Vorige maand vroeg Pfizer de Amerikaanse toezichthouder de Federal Drugs Administration 
(FDA) op basis van voorlopige onderzoeksresultaten al om goedkeuring van het middel. Met 
de nieuwe cijfers rekent het concern op een snelle goedkeuring, zodat het middel voor de 
Amerikaanse markt al binnen enkele weken beschikbaar zou zijn.  
 
Volgens Pfizer is Paxlovid als het middel binnen drie dagen na de eerste symptomen van 
corona gegeven wordt, voor 89 procent effectief om ziekenhuisopname of de dood te 
voorkomen. Als het middel binnen vijf dagen toegediend wordt is de bescherming nog steeds 
88 procent. Het onderzoek werd gedaan onder 2.246 ongevaccineerde vrijwilligers met een 
hoog risicoprofiel. 
 
Volgens Mikael Dolsten, hoofd wetenschappelijk onderzoek van Pfizer, hoopte het concern in 
de onderzoeksfase nog op een effectiviteit van zestig procent. Dat het medicijn nog veel beter 
presteert heeft hem positief verrast. „We hebben echt alle verwachtingen overtroffen’, 
verklaarde hij tegen de New York Times. 
 
Paxlovid is vooral gebruikt tegen de delta-variant, maar in laboratoriumproeven lijkt het 
middel net zo goed te werken tegen de omicron-variant. De farmaceut verwacht 180.000 pillen 
klaar te hebben als het middel wordt goedgekeurd. In 2022 zouden er dan 80 miljoen pillen 
beschikbaar komen. Bron: De Telegraaf, 14 december 2021. 
 
Corona circuleert volop in Noord-Holland Noord 
 
Het coronavirus  is beslist erger dan influenza.  Het kan consequenties hebben voor hersenen, 
hart en nieren’. 
 
Het coronavirus circuleert volop in Noord-Holland Noord. Ondanks vaccineren bereiken 
besmettingscijfers recordhoogtes. Dat komt vooral doordat schoolgaande jeugd behoorlijk 
vatbaar blijkt. Bron: Noordhollands Dagblad, 13 december 2021. 

Nieuwe corona vaccinatielocatie geopend  
Maandag 13 december is de vaccinatielocatie in de STEBO hal, Torenweg 44, in Hem geopend. 
Met het openen van een vaccinatielocatie in Hem verruimt GGD Hollands Noorden de 
capaciteit om te vaccineren. Daarmee is er voor inwoners van de regio West-Friesland nu een 
vaccinatielocatie dichter bij huis.   

Net als bij de andere vaccinatielocaties van de GGD kunt u hier op afspraak terecht voor een 
boosterprik. Daarnaast kan iedereen van 12 jaar en ouder zonder afspraak langskomen voor 
de 1e prik. De 2e prik wordt dan meteen ingepland. Neem uw identiteitsbewijs mee. Wilt u 
een afspraak maken bel dan naar het landelijke nummer 0800 – 7070 of digitaal via 
coronavaccinatie-afspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Bron: Onswestfriesland.nl, 14 
december 2021.  

Nog altijd lang wachten in ‘Eftelingrij’ voor boosterprik: bankjes en 
stoelen neergezet  
Nog altijd moeten ouderen lang wachten op hun boosterprik in sporthal Schuttersveld in 
Rotterdam-Crooswijk. Sommige waren maandag een uur zoet om hun derde vaccinatie te 
halen, waarbij ze lange tijd in een ‘Eftelingrij’ stonden. Ook wordt er geklaagd dat 
ouderen maar ‘ergens in de wijk’ moeten parkeren, ook als er iemand in de auto zit die slecht 
ter been is.   

Waar elders in Nederland ouderen soms nog binnen het half uur klaar zijn, inclusief een 
kwartier wachten na de prik, staan bij de enige Rotterdamse boosterlocatie nog altijd lange 
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rijen. Dat roept onder andere bij 50Plus vragen op. Volgens de GGD is een van de oorzaken 
dat mensen zonder afspraak komen.  

Sinds buurregio Hollands Midden korte tijd zonder afspraak prikte, blijven er mensen komen 
die geloven dat het nog altijd kan. Maar zonder afspraak vaccineren doet de GGD alleen op 
kleine locaties, voor wie nog geen eerste of tweede prik had.  

Boosterprikken worden alleen mét afspraak gegeven op twee plekken: in Rotterdam-Crooswijk 
en in Hellevoetsluis. In totaal werden hier verleden week 25.996 boosterprikken gezet, 
tegenover 10.359 een week eerder. Volgende week openen twee nieuwe locaties: in 
Albrandswaard en Rotterdam-Katendrecht. Volgens de website van de GGD geven 
ziekenhuizen geen boosterprik.  

Het volgende probleem, aldus de GGD, is dat veel ouderen te vroeg komen. Bijvoorbeeld omdat 
ze met de taxi reizen, maar mogelijk ook omdat ze de originele afspraaktijd ‘niet ideaal vonden’.  

Om beschut te kunnen wachten, zijn in Crooswijk tenten neergezet en worden er als het regent 
paraplu’s aangeboden. Daar komt nog een luifel bij. ‘Er zijn ook extra (rol)stoelen en bankjes 
aangeboden om tijdens het wachten te kunnen zitten’, zegt een woordvoerder van de GGD. 
Om een verkeerschaos te voorkomen, is ‘extra parkeergelegenheid gecreëerd.’ 

Ondertussen is er een nieuwe frustratie voor 60+’ers, die eerder naar de huisarts moesten 
voor een vaccinatie met AstraZeneca. Ook zij mogen een afspraak maken, ware het niet dat 
sommige hun tweede prik pas in juli of augustus hebben gekregen. Omdat er zes maanden 
tussen de tweede en derde prik moet zitten, betekent dit zij pas in februari mogen komen.  

De Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel onderschrijft een oproep van een collega elders 
in Nederland dat deze groep eerder zijn boosterprik moet kunnen krijgen. In Engeland en 
België mag dat al. Mogelijk wordt ook in Nederland de minimale periode tussen de tweede en 
derde prik ingekort.  Bron: AD, 14 december 2021.  

 

De Britse vicepremier Dominic Raab heeft geblunderd 
De Britse vicepremier Dominic Raab heeft geblunderd toen hij een vraag kreeg over het aantal 
Omikronpatiënten in Britse ziekenhuizen. Hij verklaarde bij Sky News dat er 250 mensen met 
die coronavariant waren opgenomen, maar dat bleken er later maar tien te zijn: ’Volgens mij 
250, de laatste keer dat ik checkte. Maar de cijfers worden natuurlijk steeds bijgewerkt’, 
verklaarde hij. 

De vicepremier probeerde dat later te corrigeren in een gesprek met de BBC, maar het zou 
toen weer mis zijn gegaan. Hij vertelde toen dat er negen patiënten in het ziekenhuis lagen. 
Overheidsfunctionarissen erkenden later dat Raab zich op beide gelegenheden heeft 
'versproken', bericht Sky. 

Het aantal bevestigde besmettingen met de Omikron-variant stijgt snel in het Verenigd 
Koninkrijk. Vooral in Engeland zijn veel gevallen bekend. De Britse gezondheidsautoriteiten 
maakten maandag melding van 1576 nieuwe gevallen, waarmee het totaal steeg naar 4713. 

In het Verenigd Koninkrijk is ruim 81 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. De helft 
van die groep heeft ook een boosterprik gekregen. Bron: AD, 14 december 2021. 

 

Twee doses van het Pfizer-vaccin geven bescherming 
Twee doses van het Pfizer-vaccin geven, zo lijkt het, 70 procent bescherming tegen 
ziekenhuisopnames en 33 procent tegen besmetting in Zuid-Afrika. Dat blijkt uit een grote 
studie naar de impact van de Omikron-variant van het virus.  

De studie was gebaseerd op meer dan 211.000 positieve coronatestresultaten tussen 15 
november en 7 december. Circa 78.000 daarvan werden toegedicht aan de Omikron-variant. 
Deze resultaten betreffen echter geen bevestigde Omikron-besmettingen. Daarom kan de 
studie geen definitieve conclusies trekken over de nieuwe coronavariant. Bron: AD, 14 
december 2021. 
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Corona hakt er flink in bij middelbare scholieren in Alkmaar en dan 
neemt de veerkracht af. ’Er zijn leerlingen die de moed verliezen’ 
 
Kinderen die de brugklas nauwelijks hebben meegemaakt, omdat ze hun middelbare 
schoolcarrière op de laptop aan de keukentafel zijn begonnen, leerlingen die sinds medio derde 
klas geen normaal schooljaar hebben gehad, maar nu wel examen moeten doen. Corona hakt 
er flink in bij middelbare scholieren. Bron: Noordhollands Dagblad, 5 december 2021. 
 

 

PCC Het Lyceum in Alkmaar.© Foto JJ Foto.nl/Jan Jong 

Mensen die belden naar Vaccinatie Twijfel Telefoon zijn wel bereid om 
zich alsnog te laten vaccineren 

De meeste mensen die gisteren belden naar de Vaccinatie Twijfel Telefoon misten info over 
hun eigen situatie, maar zijn wel bereid om zich alsnog te laten vaccineren. Dat zegt 
hoogleraar interne geneeskunde bij het Amsterdam UMC Prabath Nanayakkara 
tegen NU.nl. Nanayakkara was maandag een van de telefonisten die vaccintwijfelaars te woord 
stond. Daarnaast was hij eindverantwoordelijk medisch supervisor. 

Bij de Vaccinatie Twijfel Telefoon zijn maandag 784 vragen over coronavaccinaties 
binnengekomen, vertelt projectleider Chris Groen. Vanaf deze week is de bellijn voor mensen 
die twijfelen of ze een coronaprik moeten nemen vijf dagen per week bereikbaar. Er bellen ook 
mensen met vragen over de boosterprik. 

De Twijfel Telefoon werd eind vorige maand opgericht door het Erasmus MC. Sinds deze week 
kent het project een nieuw telefoonnummer. Waar de telefoonlijn eerder twee dagdelen per 
week bereikbaar was, kunnen mensen nu de hele werkweek terecht. 

Mensen kunnen terecht bij de Vaccinatie Twijfel Telefoon als ze twijfelen over het nemen van 
een coronavaccinatie, bijvoorbeeld vanwege hun medische situatie. De vragen gaan volgens 
Groen vooral over de invloed van vaccinatie op vruchtbaarheid, de veiligheid van de vaccins 
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bij bepaalde allergieën. Ook bellen er veel mensen met specifieke vragen. Een voorbeeld is 
volgens Groen iemand met MS die wil weten of het vaccin daar geen nadelige invloed op heeft. 
Daarnaast bellen er mensen die al volledig zijn gevaccineerd, maar willen weten waarom ze 
een booster zouden moeten halen. 

Volgens Groen komen er bijna geen telefoontjes binnen van mensen die de discussie over 
vaccinatie willen aangaan, bijvoorbeeld omdat ze er niet in geloven. ‘We krijgen met name echt 
inhoudelijke vragen.’ Bron: AD, 14 december 2021. 

Afspraak maken voor booster 

Ook mensen die geboren zijn 1960 en 1961 kunnen een boostershot plannen. Daarmee 
kunnen alle 60-plussers inmiddels een boosterprik halen. Bron: AD, 14 december 2021.  

Heel zware besluitvorming aldus Arie Slob om scholen vervroegd te 
sluiten 

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) zei voorafgaand aan het coronaoverleg dinsdag te 
staan voor 'heel zware besluitvorming'. Het kabinet besluit tijdens dit overleg of 
de basisscholen een week vervroegd met vakantie gaan. Het Outbreak Management Team 
(OMT) dringt daar al langer op aan. 

Vorige week schreef Slob nog dat het 'de inzet' van het kabinet was om de scholen rond de 
kerstvakantie gewoon volgens planning open te houden. Maar volgens hem moeten de 
bewindspersonen nu 'opnieuw kijken naar wat er nodig is'. Dit heeft te maken met de opkomst 
van de besmettelijkere Omikron-variant van het coronavirus, en het nieuwe OMT-advies dat 
op tafel ligt.  

Ingewijden lieten maandag weten dat de kerstvakantie waarschijnlijk toch een week vervroegd 
wordt. Ook demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) liet doorschemeren dat 
het kabinet dit ernstig overweegt. Hij zei dat het kabinet de aanbeveling van het OMT 'serieus 
moet wegen'. 

Zonder maatregelen zou de kerstvakantie op 24 december beginnen. De vrees is dat 
basisschoolkinderen dan snel daarna familieleden kunnen besmetten tijdens kerstbezoek. Als 
de vakantie eerder begint, hebben schoolgaande kinderen een week voor Kerstmis minder 
onderling contact en is de kans op besmetting kleiner. Bron: AD, 14 december 2021.  

Werknemers worden door hun baas gevraagd om te werken ondanks 
coronaklachten 

Wie corona-achtige klachten heeft moet thuisblijven, maar volgens CNV houden lang niet alle 
werkgevers zich aan die stelregel. Uit een rondvraag onder ruim 2000 leden concludeert de 
vakbond dat bijna een op de vijf werknemers door hun baas wordt gevraagd om toch op het 
werk te verschijnen als ze snotterig zijn of moeten hoesten. 

Van de deelnemers zei 18 procent dat hun werkgevers ook bij klachten vraagt naar het werk 
te komen. CNV-voorzitter Piet Fortuin roept bedrijven op om verantwoordelijkheid te nemen. 
Hij zegt te begrijpen dat de druk soms hoog is, nu veel sectoren kampen met 
personeelstekorten. Maar hij vreest dat de werkplek een grote besmettingshaard wordt. ‘We 
kunnen deze crisis alleen bestrijden als iedereen zich aan de regels houdt. De regel 'met 
klachten thuisblijven' is de meest simpele regel die er is.’ 

CNV signaleert ook toenemende onzekerheid onder werknemers nu er weer strengere 
coronabeperkingen gelden. Vier op de tien deelnemers aan de enquête zeggen dat het binnen 
hun organisatie slechter gaat dan daarvoor. Bijna een tiende vreest voor zijn of haar baan. 
Volgens Fortuin is het belangrijk om naast steunpakketten ook aan structurele oplossingen 
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voor de lange termijn te denken, omdat het coronavirus waarschijnlijk nog lang voor 
problemen blijft zorgen. Bron: AD, 14 december 2021. 

De mondkapjesplicht voor openbare locaties mag van kracht blijven. 

De mondkapjesplicht voor openbare locaties mag van kracht blijven. Dat geldt ook voor het 
'dringende advies' van de overheid aan basisscholen om leerlingen vanaf groep 6 buiten de 
klas een mondkapje te laten dragen. Het gerechtshof in Den Haag heeft alle bezwaren die twee 
stichtingen hiertegen hadden aangevoerd afgewezen. 

De overheid heeft 'in redelijkheid mogen besluiten dat een mondkapjesplicht niet 
alleen noodzakelijk, maar ook proportioneel is', oordeelt het hof. Het kabinet mag de adviezen 
van het Outbreak Management Team (OMT) hierover volgen. 

Een van de stichtingen verzette zich specifiek tegen mondkapjes op scholen, de andere is 
tegen de algemene mondkapjesplicht in de openbare ruimte. Volgens beide stichtingen zijn 
mondkapjes in strijd met grondrechten. In eerste aanleg hadden zij ook al ongelijk gekregen. 
Daarop gingen ze in beroep, maar het hof kwam tot dezelfde conclusies. Bron: AD, 14 
december 2021.  

 
Eagles of Death Metal staat op Paaspop 2022. © Paaspop  

Paaspop koerst met eerste namen af op nieuw festival met Pasen 2022 

Paaspop koerst met de aankondiging van de eerste 47 namen rechtstreeks af op een nieuwe 
editie van het Schijndelse muziekfestival met Pasen 2022. In de hoop dat de boosterprikken 
tegen het coronavirus dan gezet zijn en dat de coronaregels zo goed als verleden tijd zijn.  

Drie keer moest Paaspop al vroegtijdig een streep zetten door het festival; met Pasen 2020, 
Pasen 2021 en voor de uitgestelde septembereditie van dit jaar. Nu gaat de organisatie uit van 
‘vier keer scheepsrecht'. Het festival staat gepland op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 
april 2022.   

Om de periode tot Pasen 2022 te overbruggen werd dit jaar op zaterdag 4 september wel de 
eenmalige - kleinschalige – Paaspop XS-editie gehouden voor 750 bezoekers. In plaats van 
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grote internationale namen bestond de line-up uit een mix van opkomende en gevestigde 
artiesten van eigen bodem. 

De eerste 47 acts voor Paaspop 2022 werden deze dinsdag bekend gemaakt. Het gaat onder 
meer om populaire electronic acts als The Chainsmokers en de Berlijnse techno-act Paul 
Kalkbrenner en de Amerikaanse rockband Eagles Of Death Metal.   

En ook Nederlandse toppers als Chef’Special, Davina Michelle, DI-RECT, rockzangeres Floor 
Jansen, Kensington en Suzan & Freek. Bij Kensington neemt komend jaar frontzanger Eloi 
Youssef na vijftien jaar afscheid.  

Ook hiphop-acts als The Opposites en Frenna Deluxe staan op het programma op het 
Schijndelse festivalterrein De Molenheide. En de Nederlandse afgevaardigde S10 voor het 
Eurovisie Songfestival komend jaar in Turijn.  

Omdat de tickets voor eerder afgelaste edities van Paaspop nog geldig zijn, is er slechts nog 
een beperkt aantal kaarten beschikbaar. De verkoop hiervan start komende zaterdag, 18 
december om 11.00 uur. Bron: BD, 14 december 2021.  

Nieuwe medicijn van farmaceut Pfizer, Paxlovid, vermindert het risico op 
een ernstig verloop van corona 

Het nieuwe medicijn tegen Corona dat is ontwikkeld door farmaceut Pfizer, Paxlovid, 
vermindert het risico op een ernstig verloop van de ziekte fors. Dat blijkt uit een studie van 
het bedrijf onder 2250 personen.  

Het middel verkleint de kans op ziekenhuisopnames en dood bij hoog-risicopersonen met 
ongeveer 89 procent, zo bleek, als de drug drie dagen nadat de eerste coronasymptomen 
ontstonden wordt genomen. Gebeurt dat vijf dagen nadien, dan is het effect nagenoeg even 
sterk: het risico daalt dan met 88 procent. 

Volgens Pfizer zijn de nieuwe Covid-19-pillen ook effectief tegen de Omikron-variant.  

Het bedrijf doet nog onderzoek naar het effect op personen met een gemiddeld risico op een 
ernstig verloop van corona. Uit de resultaten tot dusver blijkt dat het risico op 
ziekenhuisopname bij hen met 70 procent daalt: minder dan 1 procent van de mensen die het 
medicijn kreeg werd opgenomen, tegen 2,4 procent in de groep die een placebo kreeg. De 
onderzoeksgroep bestaat uit gezonde ongevaccineerden en  gevaccineerden met één of meer 
gezondheidsproblemen. 

De bevindingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke raad van medische experts. Deze 
raadt Pfizer aan om de studie voort te zetten en de complete resultaten te krijgen. Bron: AD, 
14 december 2021.  

Ruim vier op de tien Nederlanders maken zich zorgen over beveiliging 
van coronapersoonsgegevens  

Ruim vier op de tien Nederlanders maken zich zorgen over de beveiliging van 
coronapersoonsgegevens die de overheid bewaart, meldt adviesbureau KPMG na onderzoek 
onder 1027 mensen. 

Daarbij maakt ruim een derde (36 procent) zich zorgen over het eventueel moeten afstaan van 
meer privacygevoelige gegevens om de QR-code voor corona te behouden in de toekomst. 
Volgens de onderzoekers hangt dit samen met onduidelijkheid over wie toegang heeft tot de 
persoonsgegevens van het coronabewijs. Van de ondervraagden zegt 38 procent daar geen 
idee van te hebben. 

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna een derde (31 procent) van de Nederlanders 
vindt dat de keuze om wel of niet te vaccineren tegen corona niemand wat aangaat. KPMG 
stelt dat privacybewustzijn onder Nederlanders groeit. ‘Waar in 2018 bij de invoering van de 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog 69 procent van de bevolking privacy 
een belangrijk thema vond, is dat nu toegenomen naar 86 procent’, aldus het bureau.  

KPMG stelt ook vast dat het wantrouwen in de overheid en aanpalende uitvoeringsinstanties 
blijft stijgen. Volgens de onderzoekers vertrouwt slechts 35 procent de overheid zonder meer 
voor de omgang met persoonsgegevens. ‘Het datalek bij de GGD begin dit jaar waarbij het 
administratiesysteem voor het test- en vaccinatieproces werd gehackt en persoonsgegevens 
rondom bron- en contactonderzoek van de GGD werden buitgemaakt, lijkt grote invloed te 
hebben op dit stijgende wantrouwen’, aldus KPMG. 

Het adviesbureau doet jaarlijks onderzoek naar het Nederlandse privacybewustzijn. Volgens 
KPMG gaat het om een representatief onderzoek. Bron: AD, 14 december 2021.  

De mate waarin ziekenhuizen aan hun normale werk toekomen is 
afgelopen week niet nog verder afgenomen 

De mate waarin ziekenhuizen aan hun normale werk toekomen, is afgelopen week niet nog 
verder afgenomen. In een overzicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is zelfs een klein 
beetje vooruitgang te zien. Twintig van de 73 Nederlandse ziekenhuizen slagen er momenteel 
niet in om alle 'kritiek planbare zorg' binnen zes weken te leveren. Dat waren er vorige week 
nog 21. 

Net als vorige week zijn 41 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Door het 
aanhoudend hoge aantal coronapatiënten hebben vrijwel alle ziekenhuizen patiënten afgebeld 
van wie de behandeling niet heel snel noodzakelijk is. De meeste ziekenhuizen (42) verlenen 
helemaal geen 'planbare zorg' meer. Onder die noemer vallen bijvoorbeeld knie- en 
heupoperaties. Vorige week ging het om 41 ziekenhuizen. 

Zoals vorige week al duidelijk werd, is de druk op de zorg niet eerlijk verdeeld over het land. 
Zo is de kritiek planbare zorg aanzienlijk verder teruggeschroefd in Limburg dan in 
buurprovincie Brabant. In Limburg is ook de planbare zorg volledig stilgelegd, terwijl dat in 
Brabant in minder dan een kwart van de ziekenhuizen het geval is. De NZa riep vorige week 
op tot samenwerking om dit soort ongelijkheid tegen te gaan. Bron: AD, 14 december 2021.  

Kabinet beslist alsnog: basisscholen krijgen eerder kerstvakantie 

Basisscholen krijgen toch een week eerder kerstvakantie. Om een extra kerstgolf aan corona-
infecties te voorkomen, blijven kinderen een week langer thuis, zo besloot het kabinet zojuist. 

Dat bevestigen Haagse ingewijden aan deze nieuwssite. Lang negeerde het kabinet het OMT-
advies om de kerstvakantie te verlengen, maar nu gaan bewindspersonen dus toch overstag. 
Onderwijsminister Arie Slob (CU) noemde het vooraf een ‘heel zwaar besluit’. Eerder zei Slob 
al wel dat het niet van de zomervakantie zou afgaan als er toch een langere kerststop komt.  

Details worden later bekendgemaakt. In principe is dit dus de laatste schoolweek, maar 
maandag mogen scholen voor de laatste dag open als sluiting eerder ‘praktisch niet lukt’, 
meldt een bron.  

Noodopvang voor ouders met essentiële beroepen en kwetsbare kinderen gaat wel door op 
scholen en bso's, afstandsonderwijs (met de computer) is op zo’n korte termijn niet meer te 
regelen, waarschuwen de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de PO-raad. Kinderdagverblijven 
voor kinderen tot vier jaar blijven wel open.  

Verder verlengt het kabinet het huidige maatregelenpakket, waaronder dus de 
avondlockdown, tot en met 14 januari. Dat betekent ook dat er geen versoepeling inzit als het 
gaat om het aantal bezoekers thuis tijdens kerst en Oud en Nieuw (dat blijft maximaal 4 per 
dag). De dreiging van de Omikron-variant is reëel maar leidt nu niet tot extra verzwaringen, 
stelt een ingewijde. ‘Met het huidige pakket lijkt de deltagolf te stuiten.’ Pas in januari 
verwachten experts dat de Omikronversie de Deltavariant verdrongen heeft.   



205 
 

Al twee keer eerder raadde het Outbreak Management Team aan om de kerstvakantie een 
week eerder te laten starten. Zo beperk je de risico's dat kinderen na de laatste schooldag op 
24 december het coronavirus meenemen van het klaslokaal naar de grootouders, stellen de 
kabinetsadviseurs. Een week eerder in de ‘eigen gezinsbubbel’ voorkomt dan een nieuwe 
kerstgolf. Het RIVM turft een vijfde van alle infecties bij kinderen tot en met twaalf jaar.  

Eerder negeerde het kabinet dit OMT-advies. Maar met de opkomst van de zwaar besmettelijke 
Omikron-variant verandert het speelveld voor de derde keer deze pandemie. ‘De Deltavariant 
beginnen we onder de duim te krijgen, maar we zien de Omikron-variant opdoemen,’ meldde 
minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) gistermiddag na corona-overleg op het 
Binnenhof. Daarom is voorzichtigheid geboden en wordt ook de boostercampagne extra 
versneld.  

Een ingewijde stelt dat er binnen het kabinet stevige discussie was over de langere vakantie, 
een aantal ministers wilde het OMT-advies ditmaal wel opvolgen. ‘Maar al weken raadt het 
OMT het aan, dus dan moet je het wel erg goed uitleggen waarom je er nu ineens toch voor 
bent als je dat besluit.’  

Demissionair onderwijsminister Arie Slob (CU) stelde steeds dat het openhouden van scholen 
het ‘het streven is’, maar hij sloot een verlengde kerstvakantie tijdens het laatste coronadebat 
ook niet helemaal uit. Toen was het nog te vroeg om alvast tot een schoolsluiting te beslissen: 
‘Met voornemens kun je niet het virus en de verspreiding ervan terugdringen’, zei Slob. Bron: 
AD, 14 december 2021. 

In  Noordrijn-Westfalen zijn alle binnen-evenementen voor 
carnaval volgend jaar afgelast 

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn alle binnen-evenementen voor 
carnaval volgend jaar afgelast. Minister-president Hendrik Wüst zei na overleg met 
carnavalsverenigingen dat met het oog op het aantal coronabesmettingen en de Omikron-
variant het niet verantwoord is om de bijeenkomsten en feesten te laten doorgaan. 

‘Dit is geen tijd voor gemaskerde ballen. Het is niet te verwachten dat deze situatie verandert 
voor Aswoensdag’, citeren lokale media de minister-president. Over straatfeesten en 
carnavalsoptochten is nog geen besluit genomen. De aan Nederland grenzende deelstaat 
wil 45 miljoen euro beschikbaar stellen om de verliezen voor carnavalsverenigingen te dekken. 

Eerder maakte Düsseldorf al bekend dat carnaval volgend jaar in de stad niet doorgaat. Bron: 
AD, 14 december 2021. 

In ziekenhuizen liggen voor tweede dag op rij minder coronapatiënten 
 
In de ziekenhuizen liggen voor de tweede dag op rij minder coronapatiënten, blijkt uit de 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In de ziekenhuizen liggen 
nu in totaal 2744 coronapatiënten, vier minder dan gisteren. 

Er werden het afgelopen etmaal 251 mensen met Covid-19 op verpleegafdelingen 
geplaatst en 47 op de intensive cares. Op de verpleegafdelingen liggen nu 2110 patiënten met 
coronaklachten, acht minder dan een dag eerder. Op de ic's steeg het aantal coronapatiënten 
met vier tot 634. Bron: AD, 14 december 2021. 

Onderwijsvakbond Leraren in Actie vindt het goed 
dat  basisscholen vanaf komende dinsdag vervroegd dichtgaan 

Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) vindt het goed dat de basisscholen vanaf komende 
dinsdag vervroegd dichtgaan. Het kabinet heeft daartoe besloten, meldden ingewijden 
dinsdag. LIA riep de basisscholen vorige week op om een week voor de kerstvakantie de deuren 
te sluiten, of het kabinet dat zou willen of niet. De bond vindt samen met andere 
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onderwijsclubs dat het te kort dag is om nog afstandsonderwijs te organiseren tijdens de 
scholensluiting. 

Vorige week zei LIA dat er op scholen een ‘noodsituatie’ is ontstaan, door de vele quarantaines 
en uitval door ziekte. De bond wees op het recht op een veilige werkomgeving. De scholen 
blijven in de huidige plannen van het kabinet komende maandag nog wel open. LIA begrijpt 
dat. ‘Scholen kunnen op die dag nog kinderen opvangen, zodat ouders iets meer tijd hebben 
om oppas te regelen’, aldus voorzitter Peter Althuizen. Bron: AD, 14 december 2021.  

Aantal besmettingen daalt met ruim 21 procent maar RIVM vreest 
Omikron-variant 

Het aantal positieve coronatesten is de afgelopen week stevig gedaald ten opzichte van de week 
daarvoor. Het waren er 116.477, een daling van ruim 21 procent. Ook het aantal 
ziekenhuisopnames daalt, maar het RIVM houdt er rekening mee dat de Omikron-variant deze 
gunstige trend weer teniet kan doen.  

‘Omdat de grotere besmettelijkheid van deze variant in de komende weken tot meer 
besmettingen zal leiden, kan het aantal ziekenhuisopnames weer toenemen’, schrijft het 
RIVM. ‘Voorkom verspreiding en daarmee ziekenhuisopnames door je aan de 
basismaatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent.’ 

Tot afgelopen vrijdag is bij 62 mensen in Nederland de Omikron-variant van het coronavirus 
aangetoond, maar op basis van gegevens uit het buitenland verwacht het RIVM een snelle 
toename van dit cijfer.   

Het was de afgelopen week een stuk minder druk bij de teststraten. Mogelijk houdt dat 
verband met het toegenomen gebruik van zelftests. Sinds 3 december mogen mensen bij milde 
klachten eerst thuis een zelftest doen. Valt die positief uit, dan moeten ze alsnog naar de GGD 
voor een officiële PCR-test. Dit nieuwe beleid leidt tot minder drukte bij de teststraten, ziet 
Susan van den Hof, hoofd epidemiologie bij het RIVM. Tussen 6 en 12 december gingen 
453.680 mensen naar de GGD voor een test, de week daarvoor waren dat nog 621.850 
mensen. Het percentage positieve tests steeg naar 23,4 procent. 

Daardoor is het lastiger de nieuwe besmettingscijfers te interpreteren, stelt Van den Hof. ‘Toch 
denken we wel dat het lagere aantal besmettingen echt het gevolg is van de maatregelen die 
op 28 november zijn ingegaan. We vertrouwen er op dat een groot deel van de mensen die een 
positieve zelftest hebben, ook naar de GGD gaan om die te laten bevestigen. Bovendien zien 
we in de riooldata en in onze infectieradar ook een dalende trend.’  

Ook in de ziekenhuizen daalt het aantal nieuwe opnames sinds een dag of tien licht. Op de 
ic's zijn het er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) nu 
gemiddeld 39 per dag. Dat waren er twee weken geleden nog bijna 50. Het aantal nieuwe 
patiënten op de ‘normale’ afdelingen bedraagt nu 272 per dag, tegenover ruim 300 per dag 
begin november.  

Meer dan ooit zijn kinderen de motor achter deze coronagolf. Liefst 11,9 procent van de 
besmettingen werd afgelopen week vastgesteld bij kinderen tussen de 5 en 9 jaar oud, en nog 
eens 10,4 procent bij kinderen tussen 10 en 14. Regionaal gezien springen Zeeland en Zuid-
Limburg eruit, qua aantal besmettingen. Door het hele land heen is het aantal besmettingen 
wel lager dan een week geleden.  

Er zijn de afgelopen week 445 coronadoden geregistreerd door het RIVM. In werkelijkheid ligt 
het aantal doden door het virus hoger. Het CBS registreerde vorige week een oversterfte van 
ongeveer 1250 personen. Het is echter nog niet met zekerheid te zeggen of dat volledig aan 
corona toe te schrijven is. Bron: AD, 14 december 2021.  
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Daling van aantal nieuwe coronabesmettingen gaat onverdroten door 

De daling van het aantal nieuwe coronagevallen gaat onverdroten door. Tussen 
maandagochtend en dinsdagochtend zijn 12.852 positieve tests geregistreerd. Dat is 
het laagste aantal sinds 14 november, precies een maand geleden. 

De GGD'en kampten zaterdag enkele uren lang met een storing, die onder meer de site voor 
het maken van testafspraken trof. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) valt het cijfer daardoor echter niet lager uit. Op het cijfer van maandag had de storing 
ook geen invloed, aldus het instituut. 

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat 74 coronapatiënten aan de gevolgen van de 
besmetting zijn overleden. Dat hun dood nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 
dag zijn gestorven. In de afgelopen week zijn 445 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 
64 per dag. Dat is gelijk aan het niveau op zondag en dat was het hoogste peil sinds 2 februari. 

Het totale aantal positieve tests sinds het begin van de epidemie is nu gestegen tot boven de 
2,9 miljoen. Van meer dan 20.000 mensen is zeker dat ze aan de besmetting zijn overleden. 
De werkelijke aantallen liggen hoger. Bron: AD, 14 december 2021.  

Minder mensen gaan naar een teststraat  

Minder mensen gaan naar een teststraat om zich te laten testen op een besmetting met het 
coronavirus. GGD'en voerden vorige week iets meer dan 450.000 tests uit, tegen ruim 
620.000 de week ervoor en bijna 670.000 nog een week eerder. 

Die tests brachten vorige week wel relatief vaak een besmetting aan het licht. Van alle tests 
was 23,4 procent positief. Dat percentage is een record. Eind november bleek 22,2 procent 
van alle bij de GGD geteste mensen daadwerkelijk het coronavirus onder de leden te hebben. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vermoedt dat het hoge 
percentage komt door de zelftesten die mensen thuis hebben. Als zo'n test negatief is en 
mensen verder geen ernstige klachten hebben, wordt het minder noodzakelijk om een 
afspraak te maken voor een test bij de GGD.  

De mensen die nog wel komen, zijn bijvoorbeeld mensen die thuis een positieve zelftest hadden 
en dat willen laten controleren (een zogeheten confirmatietest). Als zij bij de GGD ook positief 
zijn, hebben ze niet alleen zekerheid, maar kunnen ze zo'n twee weken later ook een 
herstelbewijs krijgen. Daarmee kunnen ze een QR-code aanmaken in de app CoronaCheck. 
Bron: AD, 14 december 2021. 

Meer dan honderd mensen in Nederland zijn positief getest op Omikron 

Meer dan honderd mensen in Nederland zijn positief getest op de Omikron-variant van het 
coronavirus. De virusversie zal in de komende weken leiden tot meer besmettingen, en 
daardoor kan het aantal ziekenhuisopnames weer gaan stijgen. Daarvoor waarschuwt het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Het instituut zegt dat de variant zorgen baart. 'Omikron' is in totaal 123 keer vastgesteld in 
Nederland. Daaronder zijn achttien mensen die op 26 november per vliegtuig aankwamen 
vanuit Zuid-Afrika, het land waar de nieuwe virusversie het eerst werd vastgesteld. 

Tachtig mensen die positief testten op Omikron zijn onlangs in zuidelijk Afrika geweest. Drie 
anderen hebben contact gehad met iemand die de variant onder de leden heeft. Vijftien 
mensen hebben geen 'directe of indirecte link' met zuidelijk Afrika. Dat betekent dat zij het op 
een andere manier moeten hebben opgelopen, wellicht binnen Nederland. Bij zeven mensen 
loopt het onderzoek naar de bron van hun Omikron-besmetting nog. 
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Het RIVM houdt er rekening mee dat Omikron de dominante variant in Nederland wordt. Dat 
is nu nog de Delta-variant, die goed is voor net geen 100 procent van alle positieve tests. Bron: 
AD, 14 december 2021.  

Er liggen al tijden meer coronapatiënten dan niet-coronapatiënten op de 
ic's 

Er liggen al tijden meer coronapatiënten dan niet-coronapatiënten op de ic's. De intensive 
cares behandelen nu 473 zogeheten non-Covid-patiënten. Dat zijn reguliere patiënten die 
bijvoorbeeld een zwaar ongeluk hebben gehad of behandeld worden vanwege ernstige ziekten. 
In totaal liggen er nu 1127 patiënten op deze afdelingen. De totale capaciteit op de ic's is 
momenteel 1224 bedden. 

De ziekenhuisorganisatie spreidt al weken coronapatiënten over het land, om de druk op de 
ziekenhuiszorg beter te spreiden. Maandag zijn er 12 patiënten naar een andere regio 
gebracht. Ook worden er patiënten naar ziekenhuizen in Duitsland gebracht om de zorg hier 
te ontlasten. Dit is echter al enkele dagen niet nodig. In totaal liggen er nog wel 20 patiënten 
uit Nederland in Duitse ziekenhuizen. Bron: AD, 14 december 2021.  

Contactonderzoekers achterhalen hoe mensen besmet zijn geraakt 

Nu het aantal positieve coronatests daalt, lukt het de bron- en contactonderzoekers van de 
GGD'en weer iets vaker om te achterhalen hoe mensen besmet zijn geraakt. In de afgelopen 
week werd bij 30 procent van de gevallen de zogeheten 'setting van besmetting' vastgesteld. 
Een paar weken geleden lukte dat in minder dan een kwart van de gevallen. 

Verreweg de meeste mensen lopen het coronavirus thuis op, doordat een huisgenoot of 
gezinslid het virus ergens oppikt en meeneemt achter de voordeur. In bijna 65 procent van de 
gevallen is de thuissituatie de setting van besmetting. Daarna volgen scholen en 
kinderdagverblijven. Ongeveer een op de zeven besmettingen is daar gebeurd. Dat is wel iets 
minder dan in de voorgaande weken.  

De horeca was voor de coronabeperkingen goed voor ongeveer 4 procent van de besmettingen. 
Dat is nu gedaald tot 0,2 procent. Ook het aandeel van sportverenigingen en andere 
vrijetijdsbestedingen in het aantal besmettingen daalt nu mensen 's avonds niet meer mogen 
sporten. 

Doordat het iets vaker lukt om de bron te vinden, is het iets beter mogelijk om uit te zoeken 
hoe het virus zich door de samenleving verspreidt. Bron: AD, 14 december 2021.  

Overheid moet niet langer over maar met de inwoners van dit land gaan 
praten 

Nu corona misschien wel altijd op de achtergrond in de samenleving zal sluimeren, moet de 
overheid niet langer over maar met de inwoners van dit land gaan praten. Getroffen sectoren, 
maatschappelijke en culturele organisaties en burgers moeten zelf voorstellen kunnen doen 
voor coronabeleid. Het huidige beleid sluit namelijk steeds minder aan bij de behoefte van de 
samenleving. Als mensen zelf oplossingen kunnen bedenken, voelen ze zich ook mede-
eigenaar van het probleem. 

Dat schrijven alle burgemeesters van Nederland dinsdag in een brief aan demissionair 
minister-president Mark Rutte. De burgemeesters vinden al langer dat er 
een langetermijnstrategie bedacht moet worden voor de omgang met de coronacrisis. ‘Er 
ontstaat een zekere moedeloosheid. We moeten met elkaar praten om weer perspectief te zien’, 
aldus de burgemeesters.  

Volgens de burgemeesters moeten coronaregels niet meer alleen gericht zijn op gezondheid en 
de epidemiologische kant van de zaak. ‘Het brede welvaartsperspectief is ook belangrijk, 
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gebaseerd op adviezen van de planbureaus.’ Haperende delen van het beleid moeten 
aangepakt worden. Zo moeten de GGD's piekbestendiger zijn. Wellicht werkt een beloning 
voor vaccineren en testen. ‘Verleiden in plaats van aandringen.’ 

De burgemeesters zijn ook voor het verlengen van de kerstvakantie en het inkorten van de 
zomervakantie, omdat het virus in de winter actiever is dan in de zomer. Een andere suggestie 
is het inrichten van coronaziekenhuizen, zodat de druk op de reguliere zorg afneemt. De brief 
van de burgemeesters is ook ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters NGB. Bron: AD, 14 december 2021. 

De teller staat op boosterprikken 

Iets meer dan een miljoen mensen hebben tot nu toe een boosterprik gekregen tegen het 
coronavirus. De teller staat op 1.047.600 oppepprikken. Dat zijn er zo'n 317.000 meer dan de 
stand van afgelopen donderdag en 470.000 meer dan het aantal van vorige week dinsdag. Dat 
komt naar voren uit de vaccinatiecijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) dinsdag naar buiten heeft gebracht. Bron: AD, 14 december 2021. 

Nachtmerrie voorbij: zoon (27) van aan corona overleden sportschoolbaas 
mag ‘na wonder’ van ic af 

Aan een periode van onzekerheid en wanhoop is voor de familie van de aan corona overleden 
Hans Schonewille een einde gekomen. De 27-jarige zoon van de bekende sportschooleigenaar 
belandde net als zijn vader met een coronabesmetting op de intensive care, maar inmiddels 
heeft hij die afdeling mogen verlaten. Het ziekenhuis in Groningen spreekt van een wonder, 
aldus de familie. 'Het is ongelofelijk wat voor veerkracht hij nog heeft.’  

De bekende, sportieve familie Schonewille uit Hoogeveen (Drenthe) werd eind september 
ongenadig hard getroffen door het coronavirus. De 62-jarige Hans Schonewille, goedlachse 
eigenaar van een populaire sportschool en voormalig Sterkste Man van Nederland-finalist, 
overleed aan de gevolgen van zijn besmetting. Zijn sportieve zoon Bram belandde op de 
intensive care en moest aan de kunstmatige beademing. 

De familie leefde wekenlang tussen hoop en vrees. Bram had op sommige dagen hoge koorts 
en een ontzettend hoge hartslag. Alsof hij de hele week de marathon had gelopen, zo omschreef 
zijn familie zijn medische toestand op sociale media. Bram bleef vechten en ging vooral de 
laatste weken vooruit. Gisteren mocht hij de intensive care verlaten en werd hij overgebracht 
naar revalidatiecentrum de Vogellanden in Zwolle voor verder herstel. 

'Het is ongelofelijk wat voor veerkracht hij nog heeft na 8 weken aan de 
beademing/hartlongmachine en aan de nierdialyse te hebben gelegen', schrijft zijn familie op 
Facebook. 'Ook de verpleging en fysiotherapeut in het UMCG vinden het een wonder. Ik heb 
ze nogmaals hartelijk bedankt. Wat ben ik dankbaar dat ik Bram terug heb. We hebben nog 
een lange weg te gaan met revalidatie en het verwerken van Hans, papa van de beide jongens 
en mijn maatje, om dit een plekje te geven in onze harten, maar dat heeft ook tijd nodig omdat 
we hier met ons gezinnetje niet aan toe gekomen zijn en daar nu de tijd voor gekomen is.’  

Het plotse overlijden van vader Hans was in sportkringen lange tijd het gesprek van de dag. 
‘Ik heb meerdere wedstrijden gedaan met Hans, ik ben ronduit geschokt’, vertelde 
krachtsporter Wout Zijlstra, die in 2001 werd uitgeroepen tot Sterkste Man van Nederland. 
‘Zo zie je maar weer: of je nou groot of klein, zwak of sterk bent, dit virus kan iedereen te 
grazen nemen. Het is verschrikkelijk.’ 

De organisatie van De Sterkste Man van Nederland reageerde verbijsterd op het overlijden van 
Hans, die zij de ‘Hulk van Hoogeveen’ noemen. 'Zijn overlijden komt als een mokerslag voor 
een ieder die de sympathieke sportfanaat heeft meegemaakt', valt te lezen in een verklaring. 
'In gedachten ga je dan terug in de Sterkste Man van Nederland-geschiedenis en kom je als 
vanzelfsprekend bij de aflevering van 1995 in Haaksbergen met debutant Hans Schonewille, 
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bijgestaan door zijn soulmate Piet Baarssen op het onderdeel deadlift, een onderdeel wat 
iedereen nog maar eens terug moet kijken op YouTube, een onderdeel waar alles in zat: 
bovenmenselijke prestaties, kolkende emoties, alle deelnemers met het hart op de tong maar 
met groot respect voor elkaar. De beelden zeggen meer dan duizenden woorden.’  

Het officiële aantal coronadoden kan vrijdag, en anders zaterdag, de grens van 20.000 
passeren. Tot nu toe is van 19.919 mensen zeker dat ze aan de gevolgen van hun 
coronabesmetting zijn gestorven. Het werkelijke aantal ligt vrijwel zeker hoger. 

De eerste officiële coronadode van Nederland was een 86-jarige man uit Oud-Beijerland. Hij 
stierf op 6 maart vorig jaar, ruim een week na het begin van de coronacrisis, in het Ikazia 
Ziekenhuis in Rotterdam. Nog voor het einde van die maand was de grens van duizend doden 
al gepasseerd. In die tijd werd lang niet iedereen getest, dus het is onbekend hoeveel mensen 
in die periode stierven zonder de bevestiging dat ze het virus onder de leden hadden. Bijna 
een jaar geleden, half december 2020, kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) de 10.000e melding van een sterfgeval. 

Dat het werkelijke aantal doden niet bekend is, komt ook doordat het niet verplicht is om het 
overlijden van een coronapatiënt te melden. Positief geteste mensen kunnen thuis sterven 
zonder dat de GGD hier bericht van krijgt. Laboratoria zijn wel wettelijk verplicht om elke 
positieve test door te geven. 

Meer dan 5 miljoen mensen wereldwijd zijn aan het coronavirus overleden. Er zijn 36 landen 
met meer bevestigde doden dan Nederland. De Verenigde Staten zijn koploper met bijna 
800.000 doden, in Brazilië zijn meer dan 600.000 mensen aan het coronavirus overleden en 
India telt bijna een half miljoen bevestigde coronadoden. Dat overzicht is afhankelijk van 
cijfers die landen zelf doorgeven. Zo telt China officieel ongeveer 5000 doden, vergelijkbaar 
met Zimbabwe, Letland en de provincie Zuid-Holland. Bron: AD, 14 december 2021.  

VK haalt alle elf landen van rode lijst met gebieden met strenge 
inreisbeperkingen  

Het Verenigd Koninkrijk haalt alle elf landen van een rode lijst met gebieden waar strenge 
inreisbeperkingen voor gelden. Dat heeft de Britse regering besloten omdat het systeem niet 
erg effectief meer is bij het afremmen van de verspreiding van de omikronvariant van het 
coronavirus, berichten Britse media. 

Op de rode lijst staan Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, 
Nigeria, Zuid-Afrika, Zambia en Zimbabwe. Reizigers uit die landen mogen alleen naar 
Engeland reizen als ze de Britse of Ierse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning. Ook 
moeten ze op eigen kosten in quarantaine in een hotel dat is goedgekeurd door de Britse 
autoriteiten. 

Die maatregelen vervallen woensdagochtend, als alle landen formeel van de lijst worden 
gehaald. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid kon volgens Sky News nog niet zeggen of 
dat betekent dat sommige reizigers hun hotelquarantaine vroegtijdig mogen stopzetten. Het is 
ook nog onduidelijk of mensen die daar onlangs duizenden ponden voor hebben betaald hun 
geld terugkrijgen. Bron: AD, 14 december 2021. 

Een arts uit Groningen voor de tuchtrechter  

Een arts uit Groningen heeft zich dinsdag voor de tuchtrechter moeten verantwoorden omdat 
hij een kortademige patiënt adviseerde eerst een coronatest te doen voordat hij hem kon 
helpen. De volgende dag overleed de gehandicapte man in het ziekenhuis. 

De ouders van d 32 jarige patiënt met een ernstige spierziekte belden de huisarts op 6 
november 2020. Hun zoon was kortademig. Omdat er een saturatiemeter in huis was, werd 
ontdekt dat de zoon een saturatie had van 85 procent. ‘Dat is normaal een percentage waarbij 
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je direct een ambulance laat komen’, zei de beklaagde huisarts op de zitting bij het regionaal 
tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. Alleen wist de arts dat percentage niet, zei hij. 
Het ging volgens hem slechts om een patiënt die mild kortademig was. 

De arts adviseerde om eerst een coronatest te doen. Dat kon pas de volgende dag. Die dag 
belandde de patiënt in verslechterde toestand in het ziekenhuis waar hij overleed. De oorzaak 
bleek een bacteriële infectie. De patiënt was niet ingeschreven bij de beklaagde arts. Die was 
namelijk de bewuste vrijdagmiddag afwezig en diens waarnemer toevallig ook. Wat hij niet 
wist, was dat hij indirect dus ook voor deze arts waarnam. Hij kon ook niet bij de 
patiëntgegevens. ‘Ze konden nergens anders terecht dus ik heb naar beste vermogen 
geholpen’, zei de beklaagde huisarts. 

De vader van de overleden zoon verwijt de arts nalatigheid. Hij voelt zich afgescheept met de 
mededeling 'om maar een coronatest te doen'. ‘Waarom vroeg hij niet door over die 
kortademigheid? En waarom heeft hij niet de moeite genomen de patiënt zelf of zijn ouders te 
spreken?’ Bron: AD, 14 december 2021. 

Defence for Children maakt zich grote zorgen over de vervroegde sluiting 
van de basisscholen 

Defence for Children, een internationale organisatie die opkomt voor rechten van kinderen, 
maakt zich grote zorgen over de aangekondigde vervroegde sluiting van de basisscholen.  

Directeur Mirjam Blaak zegt de mogelijke gevaren van de Omikron-variant te erkennen. ‘En 
we begrijpen de noodzaak voor strengere maatregelen. Maar het sluiten van de scholen is een 
drastische maatregel en zou alleen in het uiterste geval mogen worden gebruikt. Kinderen 
lijken nu als instrument te worden gebruikt om anderen te beschermen. Alternatieven zijn tot 
dusver niet benoemd en lijken daarmee ook te weinig te zijn onderzocht.’ 

Volgens Blaak ontbreekt 'een inzichtelijke belangenafweging waarin het belang van het kind 
voorop staat'. Zij stelt dat het vervroegd sluiten van de scholen niet in het belang van 
kinderen is en een inbreuk doet op hun rechten. ‘We roepen het (demissionaire) kabinet op 
transparant te zijn over de afwegingen die het maakt en de wijze waarop het kabinet tot dit 
besluit is gekomen. Ook roepen we het kabinet met klem op het belang van het kind altijd 
voorop te stellen.’ Bron: AD, 14 december 2021. 

Mensen die zich hebben aangemeld bij ggd reservisten zijn inmiddels aan 
het werk 

Mensen die zich hebben aangemeld bij de speciale website (ggdreservisten.nl) voor het bieden 
van hulp bij de boosterprikcampagne zijn inmiddels aan het werk, laat koepelorganisatie 
GGD GHOR Nederland weten. Tot dusver was nog onduidelijk of er van de duizenden 
aanmeldingen al daadwerkelijk mensen werden ingezet. 

Hoeveel mensen al helpen bij de boosterprikcampagne kan een woordvoerder van de GGD nog 
niet zeggen. Volgens hem verschilt de inzet van mensen die zich bij de website hebben 
aangemeld sterk per regio. Zo liet GGD Drenthe weten dat er in die regio op dit moment 
voldoende mensen beschikbaar zijn om te helpen bij de boosterprikcampagne. 

In die regio helpen GGD-medewerkers die bijvoorbeeld normaal op de consultatiebureaus 
werken of andere inentingen zetten. Ook is er in de regio volgens de woordvoerder ’goed 
contact’ met de huisartsenkoepel. Doktersassistenten helpen op de vaccinatielocatie bij de 
gezondheidschecks die sommige mensen nodig hebben voor een prik. Ook een woordvoerster 
van de GGD Rotterdam Rijnmond laat weten dat ze op dit moment nog geen extra personeel 
nodig hebben. Bron: AD, 14 december 2021. 
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Leden van de Bijstandseenheid (ME) van de Koninklijke Marechaussee en de Mobiele Eenheid 
staan opgesteld rond het ministerie van Justitie en Veiligheid. © ANP 
 
Noodkreet politiebond: geef ME meer wapens om rellen hoofd te bieden 
 
Politieagenten en leden van de Mobiele Eenheid moeten meer en vooral betere 
geweldsmiddelen tot hun beschikking krijgen om grote rellen als die in Rotterdam het hoofd 
te bieden. Die oproep doet politievakbond ACP aan demissionair minister van justitie en 
veiligheid Ferd Grapperhaus, blijkt uit een brief in handen van deze site. 
 
Er is binnen het korps grote behoefte aan zogenoemde niet-dodelijke geweldsmiddelen, stelt 
ACP. ‘We zijn ons ervan bewust dat dit vraagstuk politiek en maatschappelijk gevoelig ligt. 
Toch is er reden om hier nadrukkelijk naar te kijken.’ De bond verwijst hierbij naar de rellen 
in Rotterdam, waarbij agenten aangaven dat het gebruik van het vuurwapen voor hen echt de 
allerlaatste optie was. ‘Dit past in het proportionaliteitsbeginsel dat politiemensen dienen te 
eerbiedigen bij de inzet van geweld’, legt ACP uit. 
 
Onder de niet-dodelijke wapens moet volgens de bond gedacht worden aan de 40mm Specialty 
Impact Amunity. Dit projectiel is voorzien van meerdere rubberen projectielen en kan 
afgeschoten worden met de huidige 40 mm traangaswerpers waarover de politie beschikt. 
 
Een ander middel betreft de FN303. Met dit wapen kunnen projectielen met diverse ladingen 
afgeschoten worden. Denk hierbij aan markeerstof en pepperspray. Dit wapen is onder andere 
in gebruik bij de Belgische politie, daar wordt het de ‘wapenstok op afstand‘ genoemd. De 
Koninklijke Marechaussee beschikt over dit middel en is positief over de impact en 
mogelijkheden van het middel. 
 
Volgens de vakbond krijgen politiemensen steeds vaker te maken met gewelddadige escalaties, 
waarbij handhaving van de wet en openbare orde ‘een buitengewoon grote opgave wordt’. Dit 
vergt volgens agenten op straat, die naar eigen zeggen zwaar onder druk staan door 
onderbezetting en bezuinigingen, meer en andere inspanningen. 
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De vrees is dat de huidige onrust in de samenleving naar verwachting niet snel afneemt, deels 
vanwege de coronacrisis. Om die reden moeten agenten beter voorbereid zijn op eventuele 
toekomstige escalaties. Vakbond ACP pleit daarom onder andere voor het uitbreiden van de 
Mobiele Eenheid en daarbij behorende onderdelen zoals politieruiters en de hondenbrigade. 
‘Bij de vorming van de Nationale Politie is fors gesneden in de omvang van de ME, maar 
inmiddels is duidelijk dat de vraag om inzet van de ME in het hele land toeneemt’, legt ACP 
uit. 
 
Daarnaast moet de eenheid die verantwoordelijk is voor traangas worden uitgebreid. ‘Tijdens 
ongeregeldheden wordt regelmatig zwaar vuurwerk gebruikt met de kracht van explosieven’, 
stelt de bond. ‘De inzet van deze eenheid is noodzakelijk om politiemensen, hulpverleners en 
anderen te helpen als inzet van een ambulance (nog) niet mogelijk is.’ Daarnaast krijgt 
Grapperhaus het dringende verzoek om besluitvorming over het inzetten van traangas neer te 
leggen bij de eenheidsleidingen. Dat gebeurt nu nog via de burgemeesters. 
 
Verder moet de uitrol van de bodycam versneld plaatsvinden. In 2019 is besloten dat agenten 
standaard een bodycam krijgen in hun uitrusting. De verstrekking daarvan loopt volgens de 
vakbond traag. Politieagenten zien graag dat daar meer spoed achter gezet wordt. Ten slotte 
moet er vanuit justitie extra aandacht komen voor de gehoorbescherming van politiemensen. 
‘De werkgever moet op zeer korte termijn bekijken of de huidige beschermingsmiddelen 
voldoende bescherming bieden om gehoorschade te voorkomen’, besluit ACP. 
 
Burgemeesters in het Veiligheidsberaad werken aan een langetermijnstrategie om polarisatie 
in de samenleving, die door corona verder is aangewakkerd, tegen te gaan. De voorzitters van 
de 25 veiligheidsregio’s maken zich grote zorgen over de aangescherpte tegenstellingen. Er 
zijn ontzettend veel spanningen in de samenleving, zeggen zij. ‘Je moet een strategie hebben. 
Het virus gaat niet helemaal weg en krijgt een vaste plaats in ons leven’, stelt voorzitter Hubert 
Bruls, burgemeester van Nijmegen. 
 
Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is polarisatie al een paar jaar aan 
de gang. ‘Sociale media hebben hierin een enorme aanjagende en vergiftigende rol. Die media 
moeten niet worden gebruikt voor opruiing en vuilspuierij’, zegt hij. Dat ophitsen via onder 
meer Telegram resulteerde in steden als Rotterdam in rellen. Hij vindt dat opruiers niet alleen 
strafrechtelijk moeten worden vervolgd, maar ook moeten opdraaien voor de schade die zij 
hebben berokkend. 
 
Polarisatie kost de politie heel veel inspanning, zegt politiechef Martin Sitalsing van de eenheid 
Midden-Nederland. Het raakt bovendien de neutraliteit van de politie, stelt hij. ‘Die 
neutraliteit, dat voor ons een groot goed is, komt ter discussie te staan omdat de politie door 
radicale groepen wordt gezien als een symbool van het overheidsbeleid. Dat maakt het 
complex. Wij willen een politie voor iedereen zijn en zo objectief mogelijk optreden.’ Bron: AD, 
14 december 2021. 

Derde verdachte rellen liep ‘juichend en lachend’ over Coolsingel, drie 
maanden cel in 

De derde stenengooier van de Coolsingelrellen is vanmiddag veroordeeld tot vijf maanden cel, 
waarvan twee voorwaardelijk. Ook mag de 30-jarige Krimpenaar een jaar niet in het centrum 
komen. ‘Lachend en juichend liep hij over de Coolsingel, tussen de brandende auto's’, aldus 
de officier van justitie, die een hogere straf eiste. ‘Nee, die stak hij niet aan, maar hij is 
onderdeel van het geweld geweest door stenen te gooien.’ 

De Krimpenaar trok direct de aandacht. Hij zwaaide breed lachend naar de camera van een 
livestream om ‘mijn vrouw de groeten te doen’. Deze verdachte zou blikken bier en stenen naar 
een ME-bus hebben gegooid en naar de bus hebben geschopt of de bus hebben geslagen.  

Ook een 44-jarige Rotterdammer is veroordeeld tot dezelfde straf. Met de groene vlag van 
Rotterdam om zijn schouders gooide hij stenen naar een ME-bus.  
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Minister Grapperhaus sprak in de nasleep herhaaldelijk over ‘lik op stuk’ voor de 
relschoppers. Daar past het supersnelrecht bij. De rechter doet vandaag direct uitspraak. 

De demonstratie van vrijdagavond 19 november liep uit op een geweldsexplosie, toen 
relschoppers op agenten jaagden. Die kwamen dusdanig in het nauw dat zij op meerdere 
momenten waarschuwingsschoten losten en gericht schoten. Er werden vijf mensen geraakt 
door kogels. Politiewagens gingen in vlammen op. 

Waar een deel van de relschoppers met bivakmutsen of mondkapje op tekeergingen, hadden 
deze verdachten zich niet vermomd. Zij staan duidelijk herkenbaar op beeld. ’Ik heb naar 
camera gezwaaid om mijn vrouw gedag te zeggen’, vertelde de verdachte aan de rechter. ‘Ik 
had een opvallende muts op en een opvallende jas aan. Ik had niet de intentie om te rellen.’  

Waarom hij dan toch een blik bier en stenen naar de ME gooide? En tegen het busje sloeg? 
‘Ik liet mij meeslepen. Misschien door de biertjes die ik op had. Ik had zes halve literblikken 
meegenomen. Daardoor dacht ik niet twee keer na, maar een half keer. Ik had gewoon eerder 
naar huis moeten gaan.’  

De verdachte was boos dat de ME door de menigte scheuren. ‘En toen zag ik een uitdagende 
lach van de chauffeur.’ De chauffeur stelde dat hij inderdaad moest lachen toen hij de 
Krimpenaar zag: ‘Het was geen type om stenen te gooien.’ 

De verdachte was naar de Coolsingel gekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen 
die volgens hem een leugen waren. Hij zag het als een avondje weg. ‘Ik kan al twee jaar geen 
leuke dingen doen. In het weekeinde moet ik ‘nee’ zeggen tegen mijn twee kinderen. De 
demonstratie met mensen die hetzelfde denken als ik was voor mij een uitje. Daarom nam ik 
ook die biertjes mee.’ 

De officier van justitie beschreef het plezier dat de verdachte blijkbaar ook leek te hebben aan 
de rellen. ‘Hij liep juichend en lachend over de Coolsingel. Tussen de brandende auto's door. 
Nee, die heeft hij niet aangestoken, maar hij maakte wel onderdeel uit van het geweld van die 
avond door stenen te gooien.’ Zijn advocaat meent dat de strafeis ‘disproportioneel’ is kijkend 
naar wat de Krimpenaar deed ‘los van de grote context’. 

Deze 26-jarige vrouw uit Spijkenisse en 29-jarige man uit Delft werden veroordeeld tot vijf 
maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor het plegen van openlijk geweld. Zij mogen 
ook een jaar lang niet in het Rotterdamse centrum komen. Gisteren bracht de politie nog meer 
foto’s naar buiten. Er zijn twee nieuwe verdachten bekend. Bron: AD, 8 december 2021. 

Onderzoek: corona-infectie kinderen net zo ongevaarlijk als willekeurige 
verkoudheid 

Kinderen krijgen bij een corona-infectie doorgaans niet ernstigere klachten dan bij een 
willekeurige verkoudheid. Dat blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht. Ruim 300 gezinnen, 
waarvan gezinsleden verkouden waren of corona hadden, zijn tijdens het onderzoek 
nauwgezet gevolgd om het precieze ziekteverloop na een virusinfectie te bestuderen. 

‘Dat kinderen minder vaak ziek worden van corona dan volwassenen weten we natuurlijk al 
langer’, vertelt kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning als hoofdonderzoeker. ‘Maar het 
mooie van deze studie is, is dat we nu echt op basis van heel gedetailleerde gegevens over 
ziekteverschijnselen kunnen laten zien wat het verloop van de virusinfectie is.’ 

In totaal hielden 1209 mensen, waaronder 582 kinderen, tussen september 2020 en juni 2021 
dagboeken bij om hun symptomen bij een luchtweginfectie vast te leggen. Ook werd via PCR-
testen gecontroleerd welk virus ze precies onder de leden hadden. 

Wat daarbij opvalt is dat al tijdens de eerdere coronagolven het virus wijdverbreid rondging 
onder jonge kinderen (tot en met 12 jaar oud). Dit was in een tijd dat de extra besmettelijke 
deltavariant nog niet zijn intrede had gedaan. 
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Op jaarbasis had 20 tot 40 procent van de kinderen binnen het onderzoek het coronavirus 
opgelopen. Via een extrapolatie schatten de onderzoekers in dat na twintig maanden met deze 
coronapandemie tot wel twee derde van de kinderen onder de 12 jaar in Nederland het virus 
mogelijk heeft gehad. 

Dat is beduidend hoger dan eerder werd aangenomen. ‘Tot voor kort hadden we nog niet zo 
heel veel gegevens op dit vlak’, zegt Bruijning. ‘Er waren natuurlijk de resultaten van het 
serologische onderzoek (waarbij wordt gekeken hoeveel mensen in Nederland antistoffen in 
hun bloed hebben, red.). De laatste meting was van juni 2021 en toen leek het erop dat tussen 
25 en 30 procent van de kinderen antistoffen in hun bloed hadden. Dat cijfer is toen als maat 
aangehouden.’ 

Dankzij de dagboeken die ze allemaal bij hebben gehouden konden we de symptomen van 
corona en andere luchtweginfecties goed met elkaar vergelijken, aldus Patricia Bruijning, 
kinderarts-epidemioloog. 

Tegelijkertijd bestond in de medische wereld het vermoeden dat dit cijfer in de werkelijkheid 
hoger moest liggen. Want antistoffen worden na infectie niet altijd zichtbaar of ze verdwijnen 
na verloop van tijd. 

Het onderzoek van UMC Utrecht bevestigt dit vermoeden. De reden dat het hogere aantal 
infecties onder kinderen destijds werd gemist, ligt er voor een deel aan dat er destijds minder 
werd getest. Kinderen hoefden zich alleen bij ernstigere symptomen als koorts te testen. 

Wat ook meespeelt is dat bij kinderen de symptomen van een coronabesmetting niet of 
nauwelijks verschillen van een doorsnee verkoudheid. Bruijning: ‘Dankzij de dagboeken die 
ze allemaal bij hebben gehouden, konden we de symptomen van corona en andere 
luchtweginfecties goed met elkaar vergelijken. Bij kinderen zie je dan dat er qua ernst en soort 
klachten helemaal geen verschillen zitten tussen corona of een verkoudheid. Overigens is dat 
bij volwassenen nadrukkelijk niet zo, dat laat dit onderzoek ook zien.’ 

Ook al is corona in het algemeen ongevaarlijk voor kinderen, uitzonderingen bestaan er wel. 
Zoals bijvoorbeeld MIS-C, dat staat voor Multisystem Inflammatory Syndrome Children. Dit is 
een zeer zeldzame, ernstige ontstekingsreactie die op kan treden bij kinderen na corona. De 
complicatie MIS-C wordt enkele weken tot enkele maanden na corona gezien. Het beeld begint 
vaak met koorts en de klachten nemen toe in ernst in de loop van dagen. 

De resultaten van het onderzoek werpen meteen de vraag op of kinderen onder de 12 jaar nog 
gevaccineerd moeten worden. De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet recent om de 
vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar oud mogelijk te maken. De keuze of een kind wel 
of niet gevaccineerd wordt, ligt wel bij de ouders. 

‘Dat is een goed advies van de Gezondheidsraad’, zegt Bruijning. ‘Men had in dat advies ook 
mogen aangeven dat het aannemelijk is dat bij kinderen die het virus al hebben gehad, de 
kans waarschijnlijk kleiner is dat ze nog ernstig ziek kunnen worden van corona. De 
vaccinatie heeft voor hen dus minder toegevoegde waarde heeft dan voor iemand die nog geen 
corona heeft gehad. Dat hadden ze ook in het advies mogen zetten. Dan kunnen ouders nog 
beter een afweging maken. Veel ouders weten nu wel of hun kind corona heeft gehad, juist 
omdat er nu veel meer wordt getest.’ Bron: NOS, 14 december 2021. 

Prikwijzer: wanneer ben jij aan de beurt voor een booster? 

In de Nederlandse vaccinatiestrategie zijn mensen onderverdeeld in verschillende groepen. 
Wanneer je je booster krijgt hangt af van je leeftijd, beroep en of je in een kwetsbare groep 
valt. Met de prikwijzer weet je wanneer jij aan de beurt bent om een boosterprik in je arm te 
krijgen. Bron: AD, 14 december 2021.  
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Persconferentie  

De Jonge: ‘De schatting is dat Omikron nu nog  één procent van besmettingen veroorzaakt. 
Dat lijkt weinig, maar in andere landen zien we dat het heel snel gaat.’ 

Basisscholen gaan volgende week dicht om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. 
Maar kinderen hoeven tijdens die week geen onlineles te krijgen, heeft demissionair premier 
Mark Rutte dinsdag bekendgemaakt.  

Scholen moeten wel opvang regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een 
cruciaal beroep. 

Ook de buitenschoolse opvang gaat komende week dicht. 

De Jonge begint zijn toespraak: ‘Corona blijft onder ons, we zullen ermee moeten leven. We 
zitten 2 jaar met elkaar opgescheept, het virus en wij.’ 

Rutte over vertrouwen in corona-aanpak: ‘Een harde conclusie dat vertrouwen lager ligt. Ik 
beschouw de uitkomsten van de onderzoeken als opdracht om het beter te doen. We werken 
aan een vooruitblik op de komende maanden. Wat mij ook opviel in het onderzoek is de 
bereidheid van Nederlanders om aan de maatregelen te houden. Die is er. Dat is ook een vorm 
van vertrouwen in elkaar, waar ik blij mee ben. Zeker met het oog op wat er nog op ons af kan 
komen.’ 

Rutte: Indringende vraag om gebruik te maken van noodopvang als het écht niet anders kan. 
Liever even geen speelafspraken of bezoekjes aan ballenbak. Ik realiseer mij natuurlijk hoeveel 
wij hier natuurlijk veel vragen van leraren, ouders en van werkgevers die een belangrijke rol 
hebben om dit mogelijk te maken. Daarom zeg ik nog een keer: dank en groot respect voor u 
allemaal.’ 

Het ziet ernaar uit dat we over de piek van de huidige coronagolf zijn, aldus demissionair 
premier Mark Rutte. Maar het verlengen van het maatregelenpakket is toch noodzakelijk, zegt 
hij op een coronapersconferentie. 

Het aantal besmettingen is nog erg hoog, benadrukt Rutte. Ook liggen de ziekenhuizen nog 
vol met coronapatiënten. Daardoor moet reguliere zorg worden uitgesteld. 

Rutte vraagt nog aandacht voor de oudere generatie: ‘Natuurlijk is de ene senior de ander 
niet. Gemiddeld genomen weten we dat mensen van boven de zeventig jaar vaker in ziekenhuis 
komen als ze corona krijgen. Laten we dat voorkomen. Door bij opa en oma aan de basisregels 
te houden. Directe contact tussen 70-plussers en kinderen moeten we zo veel mogelijk 
beperken. We weten dat het coronavirus rondgaat onder kinderen die niet gevaccineerd zijn. 
Ze kunnen het wel degelijk overdragen. Pas alsjeblieft op.’  

Voor bedrijven en culturele instellingen blijven de financiële regelingen beschikbaar, zegt 
Rutte. ‘We realiseren ons heel goed: een tweede kerst met minder omzet en minder gasten is 
ongelooflijk ingrijpend en verdrietig. Die pijn kunnen we niet wegnemen. Er gaat nog echt veel 
gevraagd worden van aanpasvermogen van ondernemend Nederland.’ 

Rutte geeft in de tussentijd tips hoe je de feestdagen het veiligst doorkomt, door onder andere 
goed te ventileren en om vooraf een testje te doen als je bij iemand op bezoek gaat. ‘Ga in geen 
geval op bezoek als je klachten hebt.’ 

Rutte: We weten dat Omikron-variant zich sneller verspreidt. Daarover krijgen we deze week 
een nieuw advies van OMT. Dat is echt reden tot zorg en grote voorzichtigheid. Ook daarom 
nu verlenging van maatregelenpakket.   

Rutte: Mijn eerste en belangrijkste boodschap is dat we hebben moeten besluiten het 
huidige  maatregelenpakket te verlengen. Tot vrijdag 14 januari. Dat is in de kersttijd niet de 
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blijde boodschap waar je op hoopt. Dus ja: een tegenvaller, maar geen grote verrassing. Ik 
hoop dat veel mensen begrijpen dat die verlenging onvermijdelijk is.  

De Jonge: Concentreren van coronazorg kan oplossing zijn om afschalen reguliere zorg te 
voorkomen. 

Het aantal besmettingen is nog erg hoog, benadrukt Rutte. Ook liggen de ziekenhuizen nog 
vol met coronapatiënten. Daardoor moet reguliere zorg worden uitgesteld. Daarnaast zorgt de 
nieuwe coronavariant Omikron voor veel onzekerheid. ‘Daarover weten we nog veel dingen 
niet’, aldus Rutte. Zorgminister Hugo  De Jonge zegt dat wat er wel bekend is over de Omikron-
variant, genoeg is voor serieuze zorgen. Zo verspreidt deze variant zich veel sneller. 

Het kabinet hoopt snel meer zicht te krijgen op wat de Omikron-variant voor 'ons kan 
betekenen', zegt Rutte. Het Outbreak Management Team (OMT) komt volgens hem deze week 
nog met een advies over de Omikron-variant. 

Rutte roept Nederlanders op het directe contact tussen kinderen en 70-plussers zoveel 
mogelijk te beperken en 'kleinkinderen niet te knuffelen onder de kerstboom'. Hij benadrukt 
dat mensen die ouder zijn dan zeventig jaar oud veel vaker in het ziekenhuis belanden als ze 
corona krijgen. ‘Laat ons dat samen zoveel mogelijk voorkomen.’ 
 
De Jonge: Het kabinet wil kijken hoe de capaciteit van ziekenhuizen kan worden uitgebreid. 
Een van de mogelijkheden is het samenbrengen van coronapatiënten in bepaalde 
ziekenhuizen. ‘We moeten kijken hoe opschalen van de Covid-zorg niet onmiddellijk leidt tot 
het afschalen van de zorg voor andere patiënten. Concentreren kan daarvoor een oplossing 
zijn’. 

Voorbereiden is volgens hem nodig ‘omdat we ook volgende winter een coronagolf kunnen 
hebben’. 
 
De Jonge: ‘We zijn niet elkaars vijand, het virus is onze vijand. Laten we ons daar samen tegen 
keren.’ Bron: AD, 14 december 2021. 
 

Lockdown verlengd, basisscholen eerder dicht en iedere 18-plusser snel 
een boosterprik 

De avondlockdown wordt verlengd, basisscholen gaan een week eerder met kerstvakantie en 
elke volwassene krijgt voor eind januari een boostervaccinatie aangeboden. Dat maakten 
demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De 
Jonge vanavond bekend tijdens de coronapersconferentie. 

De verlenging van de avondlockdown, tot vrijdag 14 januari, is nodig vanwege twee redenen, 
stelde Rutte. Ten eerste het hoge aantal besmettingen en de drukte in de ziekenhuizen, ten 
tweede de opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus. ‘We weten veel niet, maar 
wel dat die zich flink sneller verspreid dan de deltavariant. Er is echt reden tot zorg en grote 
voorzichtigheid.’  

De verlenging van het maatregelenpakket betekent ook dat er geen versoepeling inzit als het 
gaat om het advies voor het aantal bezoekers thuis tijdens kerst en Oud en Nieuw. Dat blijft 
maximaal 4 per dag. ’Dit is in de kersttijd niet de blijde boodschap waar je op hoopt’, erkende 
Rutte. ‘Dus ja, het is een tegenvaller, maar misschien geen heel grote verrassing. Ik hoop dat 
veel mensen begrijpen, dat de verlenging onvermijdelijk is.’ 

De kerstvakantie op basisscholen begint dus al een week eerder, namelijk aanstaande 
maandag. Lang negeerde het kabinet het OMT-advies om de kerstvakantie te verlengen, maar 
nu gaat het dus toch overstag. De week extra vrij gaat niet ten koste van andere vakanties. 
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Scholen hoeven tot de kerstvakantie geen afstandsonderwijs te geven. Het basisonderwijs 
start weer op maandag 10 januari, meldt het kabinet. 

‘Het vervroegen van de vakantie is een belangrijke manier om het virus te vertragen’, zei Rutte. 
‘Dat signaal is  de laatste dagen veel dringender geworden. We hebben daar echt heel intensief 
en moeilijke over gesprekken gehad. Het leidt onherroepelijk tot leervertragingen, los van de 
praktische gevolgen van zo'n besluit. Maar we konden dit signaal niet negeren.’ 

Het kabinet maakt zich zorgen over de opkomst van de Omikron-variant. Daarom wordt de 
campagne rond de boostervaccinaties versneld. Elke 18-plusser krijgt uiterlijk in de tweede 
helft van januari een booster aangeboden, werd tijdens de persconferentie bekendgemaakt. 
Ook wordt de termijn van de boosterprik na de laatste vaccinatie of coronabesmetting verkort. 
De oppepprik zal al na drie in plaats van zes maanden worden gegeven. 

In totaal krijgen er nog 8,5 miljoen volwassenen een booster aangeboden. In principe wordt 
er nog steeds van oud naar jong gevaccineerd. Voor het eind van het jaar krijgen bijna alle 
60-plussers een uitnodiging voor een booster. Daarna zijn ook de 60-minners aan de beurt.  

‘Een nieuwe golf is te verwachten’, stelde demissionair minister Hugo De Jonge, doelend op 
de Omikron-variant. ‘Daar moeten we ons schrap voor zetten. De boosterprik tegen Omikron 
is echt nodig. We willen zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen een boosterprik aanbieden. 
Dat moet in de tweede helft van januari zijn afgerond.’ 

Rutte vroeg speciale aandacht voor de 70-plussers in Nederland. Die lopen extra gevaar op 
het krijgen van corona, mede omdat de Omikron-variant terrein wint, stelt de premier. ‘Ik roep 
iedereen op om bij bezoek aan opa en oma extra voorzichtig te zijn en de basismaatregelen in 
acht te nemen. We weten nu eenmaal dat corona behoorlijk rondgaat onder kinderen. Pas dus 
alsjeblieft op.’ 

Al twee keer eerder raadde het Outbreak Management Team aan om de kerstvakantie een 
week eerder te laten starten. Zo beperk je de risico's dat kinderen na de laatste schooldag op 
24 december het coronavirus meenemen van het klaslokaal naar de grootouders, stellen de 
kabinetsadviseurs. Een week eerder in de ‘eigen gezinsbubbel’ voorkomt dan een nieuwe 
kerstgolf. Het RIVM turft een vijfde van alle infecties bij kinderen tot en met twaalf jaar.  

Eerder negeerde het kabinet dit OMT-advies. Maar met de opkomst van de zwaar besmettelijke 
Omikron-variant verandert het speelveld voor de derde keer deze pandemie. ‘De Deltavariant 
beginnen we onder de duim te krijgen, maar we zien de Omikron-variant opdoemen’, meldde 
minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge (CDA) gistermiddag na corona-overleg op het 
Binnenhof. Daarom is voorzichtigheid geboden en wordt ook de boostercampagne extra 
versneld.  

Een ingewijde stelt dat er binnen het kabinet stevige discussie was over de langere vakantie, 
een aantal ministers wilde het OMT-advies ditmaal wel opvolgen. ‘Maar al weken raadt het 
OMT het aan, dus dan moet je het wel erg goed uitleggen waarom je er nu ineens toch voor 
bent als je dat besluit.’  

Demissionair onderwijsminister Arie Slob (CU) stelde steeds dat het openhouden van scholen 
het ‘het streven is’, maar hij sloot een verlengde kerstvakantie tijdens het laatste coronadebat 
ook niet helemaal uit. Toen was het nog te vroeg om alvast tot een schoolsluiting te beslissen: 
‘Met voornemens kun je niet het virus en de verspreiding ervan terugdringen’, zei Slob. Bron: 
AD, 14 december 2021. 

Kabinet maakt zich zorgen over opkomst van Omikron-variant 

Het kabinet maakt zich zorgen over de opkomst van de Omikron-variant. Daarom wordt de 
campagne rond de boostervaccinaties versneld. Elke 18-plusser krijgt uiterlijk in de tweede 
helft van januari een booster aangeboden, werd tijdens de persconferentie bekendgemaakt. 



219 
 

Ook wordt de termijn van de boosterprik na de laatste vaccinatie of coronabesmetting verkort. 
De oppepprik zal al na drie in plaats van zes maanden worden gegeven. 

In totaal krijgen er nog 8,5 miljoen volwassenen een booster aangeboden. In principe wordt 
er nog steeds van oud naar jong gevaccineerd. Voor het eind van het jaar krijgen bijna alle 
60-plussers een uitnodiging voor een booster. Daarna zijn ook de 60-minners aan de beurt. 
Bron: AD, 14 december 2021. 

Bij het ministerie van Justitie hebben zich een kleine honderd mensen 
verzameld 
 
Bij het ministerie van Justitie op de Turfmarkt in Den Haag hebben zich kort voor 
de coronapersconferentie, een kleine honderd mensen verzameld voor 
een lawaaiprotest tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Ze slaan op potten, bekkens 
en pannen. Vooralsnog is het rustig en is de stemming gemoedelijk. 
 
De lawaaidemonstratie vindt plaats ter hoogte van het ministerie van Justitie en Veiligheid, 
waar de persconferentie wordt gehouden. De politie is aanwezig met tientallen busjes, 
waaronder ook de ME. Het plein en de toegangswegen zijn net zoals bij de eerdere 
demonstraties tijdens de persconferentie deels afgezet. Bron: AD, 14 december 2021. 
 
Bedrijven kunnen loonsteun en tegemoetkoming van de vaste lasten 
(TVL) aanvragen 
 
Bedrijven kunnen voor de periode tot eind maart loonsteun en tegemoetkoming van de vaste 
lasten (TVL) aanvragen. Omdat de coronaregels langer gelden, wordt ook de steun verlengd. 
De zelfstandigenregeling TOZO keert terug. Het demissionaire kabinet trekt in totaal nog eens 
4,4 miljard euro uit voor steun. Bron: AD, 14 december 2021. 

Reizigers uit Europese Unie die Italië binnen willen moeten negatieve 
coronatest overleggen 
 
Alle reizigers uit de Europese Unie die Italië binnen willen moeten vanaf donderdag een 
negatieve coronatest kunnen overleggen. Dit heeft premier Mario Draghi bekendgemaakt. 
Reizigers die niet gevaccineerd zijn, moeten na aankomst vijf dagen in quarantaine. De 
maatregelen gelden tot 31 januari. 
 
Tevens is besloten de noodbevoegdheden die de regering heeft te verlengen tot 31 maart. Die 
bevoegdheden, die eind van het jaar aflopen, maken het gemakkelijker om nieuwe wetgeving 
in te voeren in de strijd tegen corona. 
 
Italië is niet het eerste land dat een negatieve coronatest verplicht stelt voor reizigers uit de 
EU. In november bepaalde Portugal dat iedereen die per vliegtuig het land binnenkomt een 
negatieve test moet kunnen overleggen, dus ook mensen die volledig gevaccineerd zijn. Bron: 
AD, 14 december 2021. 
 
Deze coronamaatregelen gelden tot en met 14 januari 
 
Demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid 
Hugo De Jonge hebben op de persconferentie de coronamaatregelen aangekondigd die in ieder 
geval tot 14 januari gelden. In dit artikel zetten we ze voor je op een rij. 
 
‘Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog te veel 
coronapatiënten in het ziekenhuis’, vertelde Rutte tijdens de persconferentie. Het lijkt er wel 
'voorzichtig’ op dat we over de piek van de deltavariant heen zijn. Maar zolang de ziekenhuizen 
vol liggen, moet het virus verder teruggedrongen worden.  
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Daarnaast is er reden tot zorg en voorzichtigheid door de nieuwe Omikron-variant, die zich 
sneller ontwikkelt dan de deltavariant. ‘Er is reden tot zorg en grote voorzichtigheid’, aldus 
Rutte. Er zijn nog veel onzekerheden over de besmettelijkheid, de bescherming door de 
huidige vaccins en de ernst van het ziektebeeld.  
 
Daarom verlengt het kabinet de maatregelen die sinds 28 november gelden tot en met in ieder 
geval vrijdag 14 januari.  
 
Voor iedereen geldt het dringende advies om thuis te blijven. Ga je toch de deur uit? Beperk 
dan je contacten en houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand. Het advies om thuis te werken 
blijft eveneens gelden. 
 
Ook het advies om thuis maximaal 4 gasten per dag te ontvangen blijft staan. Ga je bij anderen 
op bezoek? Doe dan een zelftest. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk 
hun contacten te beperken, ook met kinderen, en om 1,5 meter afstand van hen te houden. 
 
Basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs gaan de week voor de kerstvakantie 
dicht. Ook de bso is in deze week gesloten. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en 
kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Scholen hoeven tot 
de kerstvakantie geen online onderwijs te geven. Het basisonderwijs start weer op maandag 
10 januari. Ouders van kinderen wordt gevraagd om in de extra week voor de kerstvakantie 
hun kinderen zo veel mogelijk thuis te houden. 
 
De avondlockdown, waarbij bijna alles om 17.00 uur dicht moet, blijft gelden tot in ieder geval 
14 januari. Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur. 
Voor specifieke dienstverlening zoals de notaris of advocaat, hypotheekadviseur en medische 
contactberoepen gelden normale openingstijden.  
 
Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet toegestaan. 
Topsport (trainen en wedstrijden spelen) en professionele beoefening van kunst en cultuur 
mag wél na 17.00 uur, maar zonder publiek. 
 
Op doorstroomlocaties geldt een maximum van 1 bezoeker per vijf vierkante meter. Ook geldt 
een maximale groepsgrootte van 75 personen op 1,5 meter afstand in het hoger onderwijs en 
van 1250 in een theater- of concertzaal. 
 
Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in de horeca, theaters en 
concertzalen, musea, binnensportlocaties en bioscopen. Hier gelden ook verplichte zitplaatsen 
en anderhalve meter afstand. 
 
Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in en rond het openbaar vervoer en als je rondloopt 
op school of in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea en de horeca. 
 
Vanwege de Omikron-variant krijgt iedereen boven de 18 jaar uiterlijk in de tweede helft van 
januari een booster aangeboden. Tot nu toe wordt er gevaccineerd van oud naar jong en dat 
blijft ook zo gebeuren. De booster wordt gegeven na drie maanden in plaats van na zes 
maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabesmetting. In totaal krijgen er dan 
nog 8,5 miljoen volwassenen een booster aangeboden. Voor het eind van het jaar krijgen bijna 
alle 60-plussers een uitnodiging voor een booster.  
 
Voor ondernemers, bedrijven, ZZP’ers, culturele instellingen en sportorganisaties die door 
deze maatregelen worden getroffen, verlengt het kabinet het steunpakket tot en met het 
eerste kwartaal van 2022. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. 
 
De steun voor de evenementensector wordt verlengd tot en met het derde kwartaal. Die 
steun geldt als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Wel 
neemt het eigen risico voor de organisatoren toe. 
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Op 14 januari wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Het kan zijn dat het inzicht van het OMT 
over de Omikron-variant aanleiding geeft om dit weegmoment te vervroegen. ‘Want er is reden 
tot zorg en daar moeten we ons op voorbereiden’, herhaalde Rutte meermaals. Bron: AD, 14 
december 2021. 

Aantal Omikron-besmettingen verdubbelt zich iedere twee tot drie dagen  

Hugo De Jonge zegt dat het aantal Omikron-besmettingen zich iedere twee tot drie dagen 
verdubbelt. ‘Dat is heel snel.’ Ook laat deze variant zich minder tegenhouden door 
opgebouwde immuniteit dan de Delta-variant, die nu lange tijd dominant is. 

Over de nieuwe virusmutant is nog veel niet bekend, zegt De Jonge. Zo is nog niet te zeggen 
of de Omikron-variant ziekmakender is. De minister vermoedt dat de vaccins, waarmee hij 
doelt op de eerste twee prikken, onvoldoende beschermen. ‘Met een derde prik herstel je de 
bescherming tot 75 procent’, aldus De Jonge. ‘Dat is een geweldig resultaat.’ 

Vanwege de virusmutant versnelt De Jonge de boostercampagne. Iedere 18-plusser krijgt 
uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden. Ook wordt de periode 
tussen de laatste vaccinatie of besmetting en de boosterprik verkort. Eerder moest men zes 
maanden wachten, maar dat wordt drie maanden. 

Het OMT komt eind deze week met een advies over de Omikron-variant. Bron: AD, 14 
december 2021.  

Zo reageert Nederland op de verlenging van de avondlockdown: ‘Het is 
moeilijk vol te houden’ 

Tot in de late uurtjes lallen in de kroeg of meezingen met je favoriete band: we zullen het nog 
even moeten uitstellen. De avondlockdown in Nederland wordt met drie weken verlengd, deels 
vanwege de onrust die is ontstaan rond de nieuwe Omikron-variant. Is er begrip vanuit de 
branches, of had het kabinet anders kunnen of moeten besluiten? Een overzicht van alle 
reacties.  

Om te beginnen zien verschillende grote winkelketens een verlenging van de vervroegde 
sluitingstijd helemaal niet zitten, laat brancheorganisatie INretail weten. De extra 
koopavonden in de voor de retail belangrijke decembermaand kunnen nu immers niet 
doorgaan. Winkeliers verliezen veel omzet door de vervroegde sluiting, zegt INretail. ‘Zeker op 
A1-locaties waar je het van veel winkelend publiek moet hebben.’ 

Winkeliers merken dat klanten hun winkelgedrag hebben aangepast en vroeger komen 
winkelen, maar ook dat het tussen 16.00 uur en 17.00 uur drukker is dan voorheen. ‘Er is 
immers ook een aanzienlijke groep klanten die niet in staat is om veel eerder op de dag naar 
de winkel te komen, dat is een direct gevolg van de vroegere sluitingstijd’, zegt Action. 

Voor de evenementenbranche is het op slot houden van het avond- en nachtleven ‘de 
zoveelste tegenvaller’. ’Deze periode is voor onze sector traditioneel van groot 
bedrijfseconomisch belang’, zegt Berend Schans tegen deze site. Schans is voorzitter van de 
Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). ‘Een relatief groot deel van de 
jaaromzet wordt normaliter in deze periode gemaakt. Er komt weer steun, waar we dankbaar 
voor zijn, maar het nieuwe kabinet moet zich snel gaan buigen over de structurele fouten die 
in het cultuurbeleid zijn geslopen. De inkomensverdeling is op veel vlakken scheef.’ 

De ene vorm van cultuur wordt door de overheid belangrijker gevonden dan de andere vorm, 
zegt Schans. ‘Er wordt veel beleid ontwikkeld, maar er komt niet structureel geld bij. Onze 
arbeidsmarkt is ziek. Er zijn bijvoorbeeld te veel schijnzelfstandigen. De Covid-crisis maakt 
dit allemaal nog duidelijker. Er moet nagedacht worden over structurele oplossingen niet 
alleen werken aan wat symptoombestrijding.’  
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Voor de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) is het nieuws ‘teleurstellend maar 
verwacht’. ‘Er blijkt geen ruimte te zijn om welk licht dan ook te laten schijnen’, verzucht 
woordvoerder Willem Westermann tegen deze site. ‘Daarom kijken wij graag vooruit naar 
volgend jaar en hopen dat het kabinet een goede inkijk in volgend jaar gaat geven. Voor ons 
is duidelijkheid verder dan vier weken vooruit echt heel hard nodig.’ 

De verlenging van de avondsluiting van de horeca is ‘pijnlijk in zo’n belangrijke maand’, maar 
komt niet onverwacht, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN). Wel is de branchevereniging blij met de verlenging van de steun vanuit de 
overheid, want daarmee wordt een groot deel van de horecabedrijven overeind gehouden. 
Willemsen wijst ook op een door de Tweede Kamer aangenomen motie waardoor de 
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ook voor starters gaat gelden. 

KHN geeft verder aan dat het kabinet nu met een beter beleid moet komen. ‘We hopen dat er 
na 22 maanden eindelijk een visie komt. We moeten het perspectief hebben dat als we uit 
deze lockdown komen we dan weer kunnen ondernemen.’ Horecaondernemers hebben sinds 
het begin van de coronapandemie al zo’n 5,5 miljard euro aan eigen vermogen in hun bedrijven 
gestoken. ‘De buffers en spaarpotjes zijn leeg. Ontzettend veel bedrijven zitten met een negatief 
eigen vermogen.’  

Het is heel spijtig dat we met de kerstdagen gesloten zijn, maar het komt helaas niet 
onverwacht’, zegt de Rotterdamse horecabaas Herman Hell, die meerdere zaken heeft in de 
havenstad. ’Deze verlenging doet pijn, maar dat doet het al twee jaar’, zegt Hell. Bij Laurens 
Meyer, eigenaar van circa vijftig horecazaken verspreid over het land, waaronder De Drie 
Gezusters in Groningen, klinkt hetzelfde geluid. ‘Voor mij is dit geen nieuws. Wij denken dat 
dit nog wel tot na carnaval volgend jaar gaat duren’, aldus Meyer. De horecaondernemer 
noemt de maatregelen ‘catastrofaal’. ‘Het is erg moeilijk vol te houden, de schuldenberg groeit 
en groeit.’ 

Ook Won Yip, Amsterdamse horecamagnaat met meerdere cafés in de hoofdstad, verwachtte 
dat de maatregelen verlengd zouden worden. Hij spreekt van ‘wanbeleid’ en ‘symboolpolitiek’. 
‘Ze zouden op zijn minst de horeca wat extra uurtjes kunnen geven met kerst. Want ze denken 
toch niet echt dat er maximaal vier mensen thuis zitten?’ Volgens Yip zijn de maatregelen 
desastreus voor de horeca. ‘De decembermaand is traditiegetrouw een goede maand voor de 
omzet, en die gaat weer verloren.’ 

De Club van Elf, een vereniging waarvan 24 grote dagattractiebedrijven - zoals De Efteling en 
Ouwehands Dierenpark - lid zijn, noemt de verlenging van de avondlockdown ‘heel pijnlijk'. 
‘Een aantal bedrijven zijn in de winter open, dus ook met de kerstvakantie’, vertelt directeur 
Kees Klesman. Sommige dagattracties hebben geïnvesteerd in avondprogramma's. ‘Waarbij 
het fantastisch toeven is in de winterse tijd. Daar horen lichtjes bij in het donker. Dat is in dit 
geval weggegooid geld. Het is hopen op coronasteun.’ 

De bioscoopbranche NVFB reageert teleurgesteld op de verlengde avondlockdown. Eerder 
pleitte de NVFB al voor beperkingen van de maatregelen. ‘Gemiddeld komt 75 procent van de 
bezoekers na 17.00 uur en de achterblijvende omzet is sinds 28 november dus ook navenant. 
Daarbij mogen we maar één op de drie stoelen bezetten en komen er simpelweg al minder 
mensen vanwege de check op de QR-code’, aldus directeur Gulian Nolthenius. 

Het is voor de bioscoopbranche lastig te begrijpen dat het kabinet geen maatwerk wil 
leveren. ’Feitelijk opereren we door al deze maatregelen op dit moment op een zesde deel van 
onze reguliere capaciteit. Er is geen land in Europa waar deze combinatie van maatregelen 
voorkomt. Drie beperkingen is simpelweg teveel.’ 

De PO-raad, de koepelorganisatie voor het basisonderwijs, vindt dat het kabinet op een laat 
moment heeft besloten om de basisscholen te sluiten. ‘Dat brengt onnodig veel onrust met 
zich mee voor scholen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen.’ 
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Het beleid van het kabinet stuit bij de PO-Raad dan ook op onbegrip. ’De maatregel stuit bij 
de scholen echt op onbegrip. Het water staat scholen en onderwijspersoneel aan de lippen’, 
laat voorzitter Freddy Weima in een verklaring weten. ‘Bij heldere en tijdige besluitvorming 
was het mogelijk geweest alles goed te regelen. Daar drongen wij vorige week op aan. Scholen 
zetten zich in om de noodopvang te organiseren, omdat we weten hoe belangrijk dit is. Maar 
van scholen kan niet het onmogelijke worden verwacht.’ 

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is teleurgesteld over het 
besluit van het kabinet om de scholen een week eerder dicht te laten gaan. ‘We hebben er 
tijdens alle overleggen met de ministeries voor gepleit om de scholen open te laten blijven. 
Veel kinderen zijn teleurgesteld omdat ze helaas opnieuw geen kerstviering en goede afsluiting 
van het jaar kunnen vieren op school en op de bso.’ 

Volgens BMK zijn ouders de dupe van de maatregel en zullen medewerkers opnieuw veel 
discussies krijgen met ouders. ‘Voor kinderopvangorganisaties zijn deze lasten groot. Voor 
deze sluiting zal echter ditmaal helaas geen compensatie komen vanuit de overheid. Dit 
betekent dat de kinderopvang opdraait voor de kosten en daar zijn we erg teleurgesteld over.’ 

Voor sportscholen heeft de verlenging van de huidige avondsluiting grote gevolgen voor het 
aantal leden en dus voor de inkomsten, zegt NL Actief, de branchevereniging voor 
sportscholen. De organisatie denkt dat leden door de verlenging hun abonnement zullen 
opzeggen en dat de aanwas minder zal zijn in de voor de sector belangrijke januarimaand. ‘Als 
maatregelen te lang blijven, heeft dat gevolgen voor de instroom van leden’, zegt NL Actief-
directeur Patrick Rijnbeek. 

Door de gedwongen sluiting om 17.00 uur zijn er sinds eind november niet veel extra 
opzeggingen bijgekomen, maar NL Actief waarschuwt voor de optelsom aan maatregelen en 
gevolgen daarvan. Met name na de invoering van het coronatoegangsbewijs werden 
abonnementen bevroren, zag de organisatie. Dat betekent dat er geen geld geïnd kan worden 
door sportscholen. 

In een uitgebrachte verklaring heeft de KNVB de maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus waar het sport en voetbal betreft ‘niet zinvol’ genoemd. ‘Nederland wordt niet 
gestimuleerd om te sporten’, aldus de voetbalbond. ’Lang niet iedereen kan voor 17.00 uur 
sporten’, aldus de grootste sportbond in Nederland. Veel sporters zijn door deze maatregel al 
afgehaakt. Dit blijkt uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF. In de leeftijd 5 tot 18 jaar is de 
helft minder gaan sporten of is helemaal gestopt. De jeugd heeft geen uitlaatklep.’ 

Verder onderstreept de KNVB nogmaals dat stadionbezoek en het amateurvoetbal nooit 
hebben geleid tot coronabrandhaarden. ‘Iedereen bevindt zich in de frisse buitenlucht. Zelf 
sporten is bovendien gezond. Het draagt bij aan een betere weerstand en de kans op hart- en 
vaatziekten, diabetes, overgewicht en psychische problemen wordt hierdoor verkleind.’ 

Met het oog op het virus is het verlengen van de avondlockdown echter heel verstandig, 
zegt Ernst Kuipers. Volgens de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg geeft het 
vasthouden aan de huidige coronamaatregelen tijd om de druk op de ziekenhuiszorg naar 
beneden te krijgen, maar ook om meer informatie over de nieuwe Omikron-variant te krijgen. 

Kuipers roept mensen dus op zich ook met kerst aan de geldende maatregelen te houden. Op 
dit moment wil dat zeggen dat er vier mensen per dag thuis mogen worden ontvangen. 
‘Iedereen is er een beetje klaar mee’, zegt hij. Maar hij wijst erop dat hoewel de 
besmettingscijfers dalen, ze nog steeds hoger zijn dan op enig ander moment tijdens de 
pandemie. 

NU’91, de beroepsorganisatie voor de zorg, heeft er ook begrip voor dat het kabinet de 
‘avondlockdown’ verlengt. ‘We moeten nog steeds alle zeilen bijzetten. De druk op de zorg is 
nog steeds hoog en daarom zien we dat dit nodig is. Er moet iets gebeuren om de druk omlaag 
te krijgen. We hopen dat we dit met elkaar kunnen volhouden’, laat de organisatie weten. 
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Het aantal positieve tests in Nederland is sinds ongeveer een week aan het dalen. In de zorg 
is dat voorlopig ‘nog niet heel merkbaar, je kunt nog niet zeggen dat de druk afneemt’, aldus 
NU’91. De organisatie zegt dat verpleegkundigen en verzorgenden ‘ook het liefst hebben dat 
de avondlockdown stopt en we op een normale manier kerst kunnen vieren’. ‘Maar als je er 
zelf mee wordt geconfronteerd, zie je dat corona nog steeds niet weg is.’ 

Nu de kerstvakantie voor basisscholen wordt verlengd komen veel werkende ouders mogelijk 
in de problemen, waarschuwen de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang 
(BOinK) en de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). Zij wijzen erop dat de meeste ouders 
gewoon moeten werken. ‘Het onderwijs zou dus noodopvang moeten aanbieden aan alle 
werkende ouders.’ 

Wat de twee organisaties betreft moet die noodopvang  niet worden beperkt tot mensen met 
beroepen die als cruciaal zijn aangemerkt. ‘Op dit moment is er geen algehele lockdown’, 
schetsen ze het verschil met de eerdere schoolsluitingen. ‘Dat betekent dat het merendeel van 
de ouders gewoon moet werken in de week voor de kerstvakantie.’ 

BK en BOinK wijzen erop dat thuiswerken voor veel mensen onmogelijk is. ‘Een pedagogisch 
medewerker uit de kinderopvang moet op de groep staan, een verpleegkundige moet naar de 
ic, een kapper kan niet digitaal knippen en de ANWB moet de weg op. Deze ouders kunnen 
op korte termijn vaak geen vrij meer krijgen of zijn al door hun dagen heen.’  

Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) vindt het goed dat de basisscholen vervroegd 
dichtgaan. LIA riep de basisscholen vorige week op om een week voor de kerstvakantie de 
deuren te sluiten, of het kabinet dat zou willen of niet. De bond vindt samen met andere 
onderwijsclubs dat het te kort dag is om nog afstandsonderwijs te organiseren tijdens de 
scholensluiting. 

Vorige week zei LIA dat er op scholen een ‘noodsituatie’ is ontstaan, door de vele quarantaines 
en uitval door ziekte. De bond wees op het recht op een veilige werkomgeving. De scholen 
blijven in de huidige plannen van het kabinet komende maandag nog wel open. LIA begrijpt 
dat. ‘Scholen kunnen op die dag nog kinderen opvangen, zodat ouders iets meer tijd hebben 
om oppas te regelen,’ aldus voorzitter Peter Althuizen. 

Defence for Children maakt zich grote zorgen over de vervroegde sluiting. ‘We erkennen de 
mogelijke gevaren van de Omikron-variant en begrijpen de noodzaak voor strengere 
maatregelen. Maar het sluiten van de scholen is een drastische maatregel en zou alleen in het 
uiterste geval mogen worden gebruikt’, stelt de kinderrechtenorganisatie. 

Volgens de organisatie lijkt het erop dat kinderen nu als instrument worden gebruikt om 
anderen te beschermen. ‘Alternatieven zijn tot dusver niet benoemd en lijken daarmee ook te 
weinig te zijn onderzocht. Een inzichtelijke belangenafweging waarin het belang van het kind 
voorop staat, ontbreekt’, aldus Defence for Children. 

De PO-Raad vindt dat de late besluitvorming onnodig veel onrust met zich meebrengt voor 
scholen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. ’Het beleid van het kabinet stuit bij de 
scholen echt op onbegrip’, zegt voorzitter Freddy Weima. ’Het water staat scholen en 
onderwijspersoneel aan de lippen. Bij heldere en tijdige besluitvorming was het mogelijk 
geweest alles goed te regelen. Daar drongen wij vorige week op aan. Scholen zetten zich in om 
de noodopvang te organiseren voor kwetsbare kinderen en voor kinderen waarvan ouders een 
cruciaal beroep hebben, omdat we weten hoe belangrijk dit is. Maar van scholen kan niet het 
onmogelijke worden verwacht.’  

Vakbond CNV vraagt werkgevers komende week ruimhartig te zijn met verlof voor 
werknemers waarvan de kinderen niet naar school kunnen. Door die beslissing van het 
kabinet ‘komen veel werkende ouders in de knel‘ te zitten, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. 
Hij roept werkgevers ook weer op om thuiswerken nog meer mogelijk te maken voor meer 
mensen. 
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CNV heeft wel begrip voor het verlengen van de coronamaatregelen door het kabinet. ‘Het 
wordt wederom een sombere corona-kerst. Maar met deze cijfers en de druk op de 
ziekenhuizen is er geen keus’, aldus Fortuin. ‘Na bijna twee jaar coronacrisis weten we dat bij 
kleine versoepelingen de besmettingen weer omhoog knallen.’ Bron: AD, 14 december 2021.  

De Europese Commissie is niet blij met strengere reisregels van Italië  

De Europese Commissie is niet blij met de strengere reisregels die Italië invoert. Die doen het 
vertrouwen van EU-burgers dat ze in de hele Europese Unie op dezelfde behandeling kunnen 
rekenen geen goed, zegt Eurocommissaris Věra Jourová. Ze hoopt dat het Europese 
coronareisbewijs maatregelen als die van Italië overleeft. 

Italië vraagt Nederlanders en andere EU-burgers die naar het land willen reizen en zijn ingeënt 
tegen het coronavirus vanaf donderdag om ook nog een negatieve coronatest te tonen. Wie 
niet is ingeënt, moet ook met een negatieve test vijf dagen in quarantaine. 

De EU-landen spraken eerder vrije toegang af voor wie is gevaccineerd, genezen of negatief 
getest. Als het nodig is kunnen lidstaten daarvan wel afwijken, kwamen ze overeen. Portugal 
deed dat vorige maand al. Italië kiest nu ook voor strengere regels in de hoop de opmars van 
de besmettelijkere Omikron-variant van het virus te vertragen. Bron: AD, 14 december 2021. 

GGD GHOR Nederland kan nog niets zeggen over uitvoering van  
versnelde boosterprikcampagne 

Koepelorganisatie van de gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland kan nog niets zeggen 
over de uitvoering van de versnelde boosterprikcampagne die demissionair coronaminister 
Hugo De Jonge dinsdag aankondigde. Een GGD-woordvoerder wilde ook niet ingaan op de 
vraag of het de gezondheidsdiensten zal lukken om aan de nieuwe vraag van de minister te 
voldoen. 

De Jonge meldde tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen dat iedere 18-plusser 
uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik krijgt aangeboden. In de eerdere 
plannen zou iedereen pas in maart aan de beurt zijn geweest. De GGD'en spelen een cruciale 
rol bij de vaccinatiecampagne, omdat zij verreweg de meeste mensen van een prik moeten 
voorzien. 

GGD GHOR Nederland laat weten 'nog in beraad' te zijn met alle regionale afdelingen over de 
uitvoering van die opdracht. ‘We voeren nog koortsachtig overleg.’ Woensdagochtend komt de 
organisatie met een verklaring, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 14 december 2021.  

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed dat het kabinet de 
coronasteun voor ondernemers doortrekt  

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed dat het kabinet de 
coronasteun voor ondernemers doortrekt tot en met het eerste kwartaal van volgend jaar. Ook 
begrijpen de organisaties dat het kabinet zich genoodzaakt ziet om de coronamaatregelen te 
verlengen, vanwege de oprukkende Omikron-variant en de nog altijd hoge 
besmettingsaantallen. ‘Hoe triest ook voor de getroffen sectoren’, aldus een verklaring. 

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat ondernemers door het verlengen van de coronasteun 
de komende maanden 'in elk geval zekerheid hebben'. De organisaties zeggen samen met de 
vakbonden in overleg met het kabinet te zijn over een plan hoe de komende anderhalf jaar 
samen te leven met het virus zonder telkens in een lockdown te hoeven. ‘Dit is belangrijker 
dan ooit, want veel ondernemers houden het zo niet veel langer vol.’ Bron: AD, 14 december 
2021.   
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KBO-PCOB vindt het goede zaak dat 60-plussers uitnodiging krijgen voor 
een boosterprik 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB vindt het een goede zaak dat 60-plussers voor het einde van 
het jaar een uitnodiging krijgen voor een boosterprik. ‘Natuurlijk hadden we liever gezien dat 
dit nog eerder kon, maar dit is zeker goed nieuws’, zegt een woordvoerster. ‘Nu maar hopen 
dat Omikron geen roet in het eten gooit en dat deze boosterprikken voor mening senioren niet 
te laat komen.’ 

KBO-PCOB noemt het 'een grote opdracht' aan verschillende generaties om de komende tijd 
zo weinig mogelijk contact te hebben. ‘Dit zal bij menig senior keihard binnenkomen.’ De 
organisatie roept iedereen op om op een andere manier contact te houden en als er toch 
bezoeken worden afgelegd, dit op een veilige manier te doen. Bron: AD, 14 december 2021. 

De culturele sector kan rekenen op meer financiële steun  

De culturele sector kan rekenen op meer financiële steun vanuit het kabinet. Er komt een 
specifiek steunpakket om de branche te ondersteunen, heeft het ministerie van OCW dinsdag 
bekendgemaakt. Het kabinet trekt in totaal 84,5 miljoen euro uit. Het grootste deel, 59,5 
miljoen euro, is ter compensatie van de verlenging van de coronamaatregelen. 

Tijdens de coronapersconferentie maakte demissionair premier Mark Rutte bekend dat de 
huidige maatregelen worden verlengd tot en met 14 januari. Met het steunpakket wil het 
kabinet makers en zelfstandigen in de culturele sector ondersteunen in een periode rond de 
jaarwisseling die ‘voor veel instellingen, makers en het publiek een hoogtepunt in het culturele 
seizoen’ is. Bron: AD, 14 december 2021. 

INretail vindt het een verstandig besluit dat er nog geen QR-code voor 
winkels komt 

Winkeliersvereniging INretail vindt het een 'verstandig besluit' van het kabinet dat er nog geen 
QR-code voor winkels komt. De brancheorganisatie verwacht namelijk 'chaos in de 
winkelstraten' bij invoering van een verplicht coronatoegangsbewijs. 

In een verklaring stelt INretail dat 'hier intensief lobby voor is gevoerd en dat gaat door tot het 
doel van definitief afstel is bereikt'. De dreiging van een coronatoegangsbewijs voor niet-
essentiële winkels hing in de lucht en zou volgens INretail tot een onwerkbare situatie voor 
winkels hebben geleid. De organisatie stelt dat driekwart van de ondernemers voor incidenten 
bij de winkeldeur vreest. Bovendien maakt de huidige personeelskrapte het uitvoeren van die 
maatregel onmogelijk, aldus INretail. 

De winkeliersvereniging blijft het publiek verder dringend oproepen om gespreid te 
winkelen en bewust te kiezen voor rustige koopmomenten zoals het begin van de week of de 
ochtenden. ‘Nu veel mensen in de laatste helft van dit jaar vakantie hebben en scholen 
verplicht eerder moeten sluiten, is die oproep extra belangrijk’, voegt INretail toe. Bron: AD, 
14 december 2021. 

Boris Johnson heeft coronamaatregelen door het parlement geloodst 

Ondanks ongekend verzet in zijn eigen conservatieve partij, heeft de Britse premier Boris 
Johnson zijn jongste coronamaatregelen door het parlement kunnen loodsen. Hij wist zich in 
de strijd tegen de Omikron-variant verzekerd van de steun van oppositiepartij Labour. 

Tientallen conservatieve parlementariërs rebelleerden en stemden tegen de nieuwe 
coronabeperkingen voor Engeland. Britse media hebben het over de grootste opstand binnen 
de Conservatieve Partij sinds Johnson aan de macht is. Een deel van de rebellen vindt dat 
sommige coronamaatregelen de vrijheid van de burger verder aantasten. Anderen 
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hebben kritiek op de manier waarop Johnson omgaat met een reeks schandalen, die de partij 
in peilingen hebben doen kelderen. 

De afgevaardigden moesten over elke corona-ingreep apart stemmen. Voor alles bleek er 
uiteindelijk een duidelijke meerderheid. Zo komt er een vaccinatieplicht voor een deel van het 
zorgpersoneel. Ook moeten nachtclubs en andere bedrijven in Engeland gaan controleren of 
meerderjarige bezoekers volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of recent negatief 
zijn getest. Verder wordt de mondkapjesplicht uitgebreid. Bron: AD, 14 december 2021. 

Amerikaanse regering heef coronapillen besteld om 10 miljoen 
Amerikanen te behandelen 

De Amerikaanse regering heeft alvast voldoende coronapillen besteld om 10 miljoen 
Amerikanen te behandelen, hoewel het medicijn van de Amerikaanse fabrikant Pfizer nog in 
ontwikkeling is. President Joe Biden noemt de 'veelbelovende gegevens' die door Pfizer zijn 
vrijgegeven bemoedigend. 

De antivirale pil van Pfizer blijkt effectief het risico op ernstige ziekten te verminderen bij 
mensen die besmet zijn met Covid-19, aldus Biden. Hij noemt de pil een mogelijk krachtig 
hulpmiddel 'in onze strijd' tegen het virus, waaronder de Omikron-variant. 

Biden benadrukt dat er nog verschillende stappen nodig zijn voordat de Pfizer-pil beschikbaar 
kan komen, waaronder goedkeuring door de bevoegde autoriteiten. Bron: AD, 14 december 
2021. 

Evenementenorganisator ID&T vraagt van kabinet snel met doordacht 
plan voor de cultuursector te komen 

Evenementenorganisator ID&T vraagt van het kabinet snel met 'een doordacht plan' voor de 
cultuursector te komen. Met de huidige strategie kan de festivalagenda van volgend jaar 
opnieuw vrijwel leeg blijven, waarschuwt de organisator in reactie op de 
coronapersconferentie van dinsdag. 

‘Voor onze branche, waarin alle voorbereidingen 6 tot 12 maanden van tevoren worden 
gedaan, is de strategie waarbij het land bestuurd wordt door tweewekelijkse beslissingen te 
nemen onhoudbaar. Het is nu wel duidelijk dat de strijd tegen het virus nog niet gestreden is 
en als er in de nabije toekomst geen doordacht plan komt is de kans groot dat 2022 weer een 
jaar zonder events zal zijn. Dat zal desastreuze gevolgen hebben voor de branche’, laat de 
organisatie weten in een reactie. 

De culturele sector krijgt bijna 60 miljoen euro aan compensatie en 25 miljoen euro aan 
leningen. Het kabinet hoopt in de eerste drie maanden van 2022 meer te kunnen zeggen over 
de steun op lange termijn. Bron: AD, 14 december 2021. 

LHV doet oproep aan aangesloten huisartsen om te helpen bij 
boostervaccinatie  

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) doet een oproep aan de aangesloten huisartsen 
om te helpen bij de boostervaccinatie tegen het coronavirus, als zij daartoe in staat zijn. Maar 
die hulp is vrijwillig, er komen geen landelijke afspraken over de hulp, laat de organisatie 
weten.   

Demissionair zorgminister Hugo De Jonge wil het tempo van de boosterprikken opvoeren. De 
huisartsen zouden daar ook bij moeten helpen. Volgens de LHV hebben huisartsen in veel 
regio's helemaal geen ruimte om bij te springen 'omdat het daar al moeilijk is om de reguliere 
huisartsenzorg in de lucht te houden'. Bron: AD, 14 december 2021.  
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Moet jij gewoon werken maar heeft je kind nu week extra vakantie? Zo 
pak je dat aan 

Het kabinet zadelt ouders vlak vóór Kerstmis bijna een week extra op met hun kinderen, 
terwijl vader en moeder zelf wellicht gewoon moeten doorwerken van hun baas. Tien handige 
tips om uw kinderen onder te brengen zonder zelf in te storten.  

1: Hoe regel je opvang?  

Nu de scholen bijna een week eerder dichtgaan, zullen die tijdens schooltijd noodopvang 
bieden. Die vlieger gaat alleen op als u een cruciaal beroep heeft of als u een ‘kwetsbaar’ kind 
heeft. De kinderdagverblijven blijven open. Het inschakelen van opa's en oma's als oppas 
wordt door het kabinet helaas dringend afgeraden, omdat ouderen kwetsbaarder zijn voor het 
coronavirus. Het is wel een optie om een groepje kinderen, die toch al bij elkaar zitten op 
school, elke dag samen bij andere ouders laten spelen.  

2: Geen opvang? Geen nood!  

Thuiswerken met kleine kinderen is een hele uitdaging, maar met een beetje creativiteit moet 
het lukken. Geef de kinderen iets te doen wat ze lekker bezighoudt terwijl u zelf meters maakt. 
Knutselen of kleuren doen het bijna altijd goed. Een filmpje op tv of game op de spelcomputer 
is een veelgebruikt redmiddel, maar probeer ook eens een luisterboek. Dat stimuleert de 
fantasie.  

 
Wie nog een paar vrije dagen over heeft, kan met de kinderen naar een dierentuin of 
pretpark. © ANP 

3: Plan een dagje uit 

Tijdens de vorige schoolsluiting waren alle daguitjes ook verplicht geschrapt. Maar tot 17.00 
uur mogen die nu gewoon open blijven. Wie nog een paar vrije dagen over heeft, kan nu dus 
met de kinderen naar een dierentuin of pretpark. Is het daarvoor te nat, dan zijn ook de 
speelhallen en bioscopen tot de avond gewoon open. Premier Mark Rutte riep ouders 
dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie overigens op om af te zien van ‘bezoekjes aan 
de ballenbak’. 

4: Ga weg in eigen land 

Een paar daagjes eropuit in vakantietijd is - zeker met kerst - schreeuwend duur. Maar een 
extra vakantieweek biedt ineens mogelijkheden om een stuk goedkoper uit te waaien aan zee 
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of het bos op te zoeken. Vrij nemen is niet eens per se nodig: wie toch al verplicht thuis moet 
werken, kan dat natuurlijk ook vanuit een vakantiehuisje doen. De kinderen hebben de tijd 
van hun leven en na het werk komt u ook zelf even helemaal tot rust.  

5: Online onderwijs 

U kunt, mocht u bang zijn dat er leerachterstanden ontstaan door al die vrije tijd, uw lieveling 
altijd bijspijkeren met behulp van de computer of tablet. Het internet staat vol met gratis 
educatieve programmaatjes voor kinderen van alle leeftijden en niveaus. Heeft u er geld voor 
over, dan bieden online oefenplatformen zoals Squla of Junior Einstein uw kind een 
verantwoorde leeromgeving om enkele uren per dag in door te brengen. 

6: Sporten  

Oudere kinderen, vanaf 12 jaar, kunnen bij de grote sportschoolketens vaak een abonnement 
afsluiten voor jeugdlessen onder begeleiding. Ook bieden bepaalde sportscholen kinderopvang 
aan voor de allerkleinsten, terwijl u zich een paar uurtjes in het zweet werkt. De 
leeftijdsgroepen daartussen kunnen overdag natuurlijk gewoon trainen op de sportclub of zelf 
naar buiten om lekker te voetballen of in bomen te klimmen.     

7: Cultureel verantwoorde uitjes 

Uitgekeken op de speelhal in de buurt? Er zijn tientallen musea die bijzonder kindvriendelijk 
zijn. Op museumkids.nl is een overzicht te vinden. Ook zijn er overal in Nederland 
familievoorstellingen in het theater die ’s middags spelen. Let wel even op of een theater het 
optreden toch niet heeft geschrapt vanwege corona. 

8: Naar het buitenland 

Ontvlucht Nederland, met het Europese vaccinatiebewijs op uw telefoon, naar een land of 
gebied waar de regels momenteel wellicht iets soepeler zijn. Ga bijvoorbeeld lekker skiën 
ergens in de Alpen, een kerstmarkt bezoeken in Duitsland of naar EuroDisney bij Parijs. Houd 
er wel rekening mee dat vooral reizen met het vliegtuig veel extra rompslomp met zich 
meebrengt qua testen. En dat ieder land er eigen coronaregels op nahoudt.    

 
Er zijn genoeg kleine klusjes die kinderen ook best kunnen doen. © Getty Images 
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9: Ga knutselen of klussen 

Er is niets zo leuk als bouwen! Dus pak die peperdure Lego-set weer eens uit de kast, knutsel 
samen met uw kids een landschap rondom de treinbaan en zelfs een grote puzzel in elkaar 
zetten, kan uren plezier opleveren. Het is eveneens een idee om als gezin een kamer in het 
huis opnieuw in te richten. Er zijn genoeg kleine klusjes die kinderen ook best kunnen doen 
tijdens zo’n project, denk aan schuren of grote vlakken in de grondverf zetten.      

10: Laat je niet gek maken 

Een goede planning is handig, maar blijf realistisch, adviseert de Stichting Voor Werkende 
Ouders. Wie thuis werkt met de kinderen erbij is minder productief. Geef belangrijke taken 
prioriteit, maar plan vooral niet te veel. Dat leidt alleen maar tot frustratie. Breek de dag 
eventueel in stukken, zodat u af en toe ook even met uw kind kunt spelen. Laat ze op een 
vaste speelplek aan iets werken dat aan het einde van de dag klaar moet zijn. Bron: AD, 14 
december 2021. 

De VS hebben grens van 800.000 coronadoden overschreden 

De Verenigde Staten hebben volgens tellingen van de Johns Hopkins University in 
Baltimore dinsdag de grens van 800.000 doden door Covid-19 overschreden. De VS zijn 
hiermee het land met de meeste Covid-19-doden ter wereld. Maandag werd de grens van 50 
miljoen besmettingen al bereikt. 

Alleen al in 2021 vielen er ongeveer 450.000 doden in het land, ondanks het feit dat effectieve 
vaccins vanaf het voorjaar van 2021 algemeen verkrijgbaar waren. De overgrote meerderheid 
van de sterfgevallen zijn niet-gevaccineerde mensen. Ongeveer 72 procent van de 
Amerikaanse bevolking heeft ten minste één dosis van het Covid-19-vaccin gekregen. 

De VS gaat momenteel gebuikt onder een vijfde golf van besmettingen, die net als de vorige 
golf gedreven wordt door de Deltavariant. Experts maken zich nu zorgen over de Omikron-
variant die zich in het land begint te verspreiden, ook al vertegenwoordigt deze momenteel 
slechts ongeveer 3 procent van de nieuwe gevallen in de VS. Bron: AD, 15 december 2021.  

Kabinet gaat opnieuw geld beschikbaar stellen voor de subsidieregeling 
'coronabanen in de zorg'  

Het demissionaire kabinet gaat opnieuw geld beschikbaar stellen voor de subsidieregeling 
'coronabanen in de zorg' en de Nationale Zorgklas. Voor volgend jaar gaat het om 47,5 miljoen 
euro, aldus minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid). 

Daartoe is besloten 'vanwege de aanhoudende druk op de zorg en de onzekerheid over de 
effecten van de Omikron-variant op het aantal ziekenhuisopnames', schrijft De Jonge aan de 
Tweede Kamer. Het OMT verwacht dat de Omikron-variant in januari al de dominante variant 
zal zijn.  

Er is een groot tekort aan personeel in de zorg. Dit jaar zijn door subsidies van 'coronabanen 
in de zorg' ongeveer 7200 banen gecreëerd, aldus de minister. Verder hebben volgens hem 
ongeveer 5000 mensen een opleiding tot zorgondersteuner gevolgd aan de Nationale Zorgklas. 

In de tweede helft van dit jaar was 40 miljoen euro uitgetrokken voor 'coronabanen in de zorg'. 
Door corona zijn veel operaties uitgesteld en daardoor zijn er meer handen nodig. Met het geld 
kunnen onder andere zorgassistenten worden aangenomen. Bron: AD, 15 december 2021.  
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Google ontslaat zijn werknemers als ze zich niet houden aan het 
vaccinatiebeleid  

Google heeft zijn werknemers verteld dat ze hun salaris zullen verliezen - en uiteindelijk 
worden ontslagen - als ze zich niet houden aan het Covid-19-vaccinatiebeleid van het bedrijf. 
Dat zou staan in interne documenten die tv-zender CNBC heeft ingezien. 

In een door de directie verspreide memo kregen werknemers tot 3 december de tijd om 
hun vaccinatiestatus aan te geven of om een medische of religieuze vrijstelling aan te vragen. 
Na die datum zou contact worden opgenomen met werknemers die hun status niet hadden 
geüpload of niet waren gevaccineerd, en met mensen wier vrijstellingsverzoeken niet waren 
goedgekeurd. 

In de memo stond tevens dat werknemers die zich niet aan de vaccinatieregels hebben 
gehouden tegen de deadline van 18 januari, voor dertig dagen met 'betaald administratief 
verlof' zullen worden gestuurd. Daarna zet het bedrijf hen voor maximaal zes maanden op 
'onbetaald persoonlijk verlof', gevolgd door ontslag. 

De regering van president Joe Biden heeft Amerikaanse bedrijven met honderd of meer 
werknemers bevolen ervoor te zorgen dat hun werknemers vóór 18 januari volledig zijn 
gevaccineerd of regelmatig op Covid-19 worden getest. Hoewel deze order op last van een 
federale rechter voorlopig niet van kracht is, is Google dus toch van plan zich eraan te houden. 
Bron: AD, 15 december 2021.  

De vaccins van Moderna, Janssen en Pfizer bieden minder 
bescherming tegen Omikron-variant 

De Covid-19-vaccins van Moderna, Janssen en Pfizer/BioNTech lijken significant minder 
bescherming te bieden tegen de Omikron-variant van het virus dan tegen andere varianten, 
valt op te maken uit dinsdag gepubliceerd onderzoek door het Massachusetts General 
Hospital (MGH), Harvard en MIT. Een boosterprik zou waarschijnlijk het grootste deel van de 
bescherming herstellen, zeggen de onderzoekers. 

In de nog niet door vakgenoten beoordeelde studie werd bloed getest van mensen die vaccins 
van Moderna, Janssen en Pfizer/BioNTech ontvingen tegen een pseudovirus dat ontworpen is 
om op de Omikron-variant te lijken. De onderzoekers vonden 'lage tot afwezige' niveaus van 
antilichamen van de variant. Het bloed van recente ontvangers van een extra boosterdosis 
vertoonde daarentegen krachtige neutralisatie van de variant. 

De wetenschappers suggereerden ook dat de Omikron-variant besmettelijker is dan eerdere 
zorgwekkende varianten, bijvoorbeeld ongeveer twee keer zo overdraagbaar als de momenteel 
dominante Deltavariant. Bron: AD, 15 december 2021. 

Ruim kwart van de ouders brengt hun kinderen naar opa en oma in 
de week voor kerst  

Ruim een kwart van de ouders (27 procent) brengt hun kinderen naar opa en oma in de week 
voor kerst waarin de basisscholen en de kinderopvang dicht zijn. En dat terwijl het Outbreak 
Management Team (OMT) en premier Mark Rutte juist opriepen om kinderen in deze extra 
week niet naar de grootouders te brengen, meldt Hart van Nederland. 

Precies de helft (50 procent) van de ruim 3700 deelnemers aan het Hart van Nederland-panel 
dinsdag zegt op een of manier last van te hebben van het besluit van het kabinet om de 
basisscholen te sluiten. De andere helft raakt het niet. Hiermee wordt het probleem een week 
naar voren gehaald, merkt een ander panellid op. ’Wie gaat er op de kinderen passen? Opa en 
oma. Dus als er besmettingen komen dan komen die een week eerder. Nog niet alle opa's en 
oma's hebben hun boosterprik al kunnen halen, wat de kans op de besmetting nog meer 
vergroot.’ 
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17 procent van de basisschoolouders is al naar de werkgever gestapt met de vraag om minder 
te werken komende week. Tien procent zal geen last hebben van de maatregel, daarvan zijn 
de kinderen al wat ouder en kunnen die alleen thuisblijven. Bron: AD, 15 december 2021. 

De eerste groep militairen helpt woensdag met het zetten van 
boosterprikken 

De eerste groep militairen helpt woensdag op verschillende 
vaccinatielocaties in Gelderland met het zetten van boosterprikken. Ongeveer veertig 
militairen gaan onder meer op locaties in Arnhem en Ede aan de slag. Een dag eerder heeft 
de groep een training gekregen om coronavaccinaties te zetten. 

De woordvoerder van het ministerie van Defensie dacht eerder dat de militairen op dinsdag al 
boosterprikken zouden zetten. Dit bleek uiteindelijk woensdag te zijn. 

Het is mogelijk dat de GGD meer militairen wil inschakelen om te helpen bij de 
boostercampagne. ’Dat is afhankelijk van de vraag van de GGD en de situatie in de toekomst’, 
meldde Defensie eerder al. 

Om de boostercampagne te versnellen, zijn verscheidene groepen opgeroepen voor hulp. Op 
de website ggdreservisten.nl kwamen tot afgelopen vrijdag 11.000 aanmeldingen binnen. Die 
site ging een week daarvoor online. Bron: AD, 15 december 2021.  

Ventileren helpt om besmettingen met het coronavirus via de lucht te 
beperken 

Ventileren helpt om besmettingen met het coronavirus via de lucht te beperken. Dat stelt 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport dat naar de Tweede 
Kamer is gestuurd. Helemaal voorkomen kan ventilatie die besmettingen echter niet. 

Het RIVM deed onderzoek naar het effect van verschillende hoeveelheden ventilatie van 
binnenruimten op de 'aerogene transmissie', dat is de besmetting met het virus via kleine 
druppels (aerosolen) die over een grotere afstand dan anderhalve meter en een langere tijd in 
de lucht zweven. In vergelijking met niet-ventileren zorgt ventileren volgens de minimale eisen 
die bestaan in het Bouwbesluit 2012 er al voor dat de kans op aerogene besmetting flink 
kleiner wordt. 

De mate van dit effect onderzocht het RIVM in verschillende binnenruimten; van 
een nachtclub tot een klaslokaal, een kantoorruimte en een supermarkt. Vooral in een 
nachtclub of concertzaal, waar veel mensen samenkomen, vermindert het ventileren het 
verwachte aantal zieken het sterkst, stelt het RIVM. 

Het zorgen voor frisse lucht werd in juli van dit jaar toegevoegd aan het rijtje met 
basismaatregelen waar het kabinet aandacht voor vraagt. Het RIVM zei toen dat nog niet 
helemaal duidelijk was in hoeverre ventilatie helpt om het aantal besmettingen met het 
coronavirus naar beneden te brengen, maar adviseerde toch om de hele dag goed te ventileren. 

Ventilatie neemt het risico op aerogene transmissie nooit helemaal weg, schrijft het RIVM in 
het onderzoek. ’Ook bij heel veel ventilatie, waarbij de binnenlucht bijvoorbeeld elke twee 
minuten helemaal wordt ververst, blijft een kans bestaan dat het virus op deze manier wordt 
overgedragen.’ Andere manieren waarop mensen besmet kunnen raken, zoals besmetting 
binnen een straal van anderhalve meter, zijn in dit specifieke onderzoek niet bekeken. Bron: 
AD, 15 december 2021. 

17 miljoen doses gedoneerde vaccins hebben bestemming gekregen 

Van de 22,55 miljoen doses coronavaccin die Nederland dit jaar doneert aan 
het internationale vaccinatieprogramma Covax hebben inmiddels 17 miljoen doses een 
bestemming gekregen. Daarvan zijn zo'n 5 miljoen gedoneerde vaccins aangekomen in onder 
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meer Indonesië, Kenia, Laos, Cambodja, de Filipijnen en Vanuatu, melden de demissionaire 
ministers Hugo De Jonge (VWS) en Tom de Bruijn van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer. 

De Jonge schreef eind september in een brief aan de Tweede Kamer dat er tot dat moment een 
half miljoen doses aan het vaccinatieprogramma Covax van onder andere 
de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gedoneerd waren. Dat aantal was lager dan voorzien 
als gevolg van praktische problemen. Inmiddels zijn volgens de brief ruim 500.000 vaccins 
AstraZeneca gearriveerd in Indonesië en 750.000 in Kenia. Woensdag komen 3 miljoen van 
de beloofde 4,5 miljoen doses van het Janssen-vaccin aan op de Filipijnen. 

De resterende 5 miljoen gedoneerde vaccins zijn nog niet aan Covax aangeboden. Deze 
vertraging wordt veroorzaakt doordat het gezamenlijke aanbod van vaccins vanuit de EU aan 
Covax, de productiecapaciteit van vaccins overschrijdt. De verwachting is volgens beide 
bewindslieden dat deze vaccins snel zullen worden aangeboden aan Gavi, de organisatie die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Covax-programma. Bron: AD, 15 december 
2021.  

Kort geding Thierry Baudet 

Tweede Kamerlid Thierry Baudet moet zich vanmiddag tijdens een kort 
geding verantwoorden voor zijn uitspraken waarin hij de coronamaatregelen van het kabinet 
vergelijkt met de Holocaust. Het kort geding tegen de leider van Forum voor Democratie is 
aangespannen door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal 
Joods Overleg. Het geding wordt gesteund door vier Joodse overlevenden van de Tweede 
Wereldoorlog. De zaak is voor belangstellenden vanaf 13.30 uur te volgen via een livestream. 

Baudet deed de uitspraken in november via sociale media. Hij zei onder meer dat 
ongevaccineerden 'de nieuwe Joden zijn en dat de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi’s en 
NSB’ers zijn'. Hiermee bagatelliseert hij de Holocaust, aldus de twee organisaties. 

Baudet plaatste ook drie foto's naast elkaar, van een kind met een Jodenster dat wacht op 
deportatie, een foto waarmee Baudet suggereerde dat een ongevaccineerd kind niet naar een 
sinterklaasfeest mocht naast een foto van een kind dat na zwemles buiten wordt afgedroogd. 

Centraal Joods Overleg en het CIDI noemen de uitingen ernstig beledigend en onnodig 
grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden. Ze 
eisen bij de Amsterdamse rechtbank, op last van een dwangsom van 25.000 euro per dag, dat 
Baudet de uitlatingen verwijdert van sociale platforms. Ook willen ze dat hij beeldmateriaal 
van de Holocaust niet langer gebruikt in het kader van het coronadebat. Bron: AD, 15 
december 2021. 

Viroloog Koopmans moet beveiligd worden volgens Amerikaanse 
topadviseur Fauci 

De ‘wereldwijd zeer gewaardeerde‘ viroloog Marion Koopmans zou beveiliging moeten krijgen. 
Dat zei Anthony Fauci, de medische topadviseur van de Amerikaanse regering, gisteravond in 
een interview met Nieuwsuur. OMT-lid Koopmans had bij deze site. Het ging over de 
bedreigingen aan haar adres en dat van andere corona-adviseurs aan nadat ze een grof 
dreigbericht op Twitter deelde. 

‘Ze zou beveiliging moeten krijgen omwille van haar eigen gezondheid en veiligheid want ze 
mag dit werkveld niet verlaten’, stelt Fauci over Koopmans, die eerder dit jaar is bekroond met 
de Irispenning vanwege haar excellente wetenschapscommunicatie. ‘Ze moet blijven doen wat 
ze doet want ze is een zeer gewaardeerd lid van de medische gemeenschap in Nederland en 
wereldwijd.’ 
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Koopmans, die ook lid is van het Outbreak Management Team (OMT), heeft eerder laten weten 
regelmatig bedreigd te worden, onder meer via sociale media. In het twitterbericht dat zij daar 
onlangs over plaatste sloot zij af met een oproep: ‘Zullen we van dit soort zaken komend jaar 
echt werk gaan maken? Ik ben er wel klaar mee, eigenlijk’. 

Het OM liet daarop weten de kwestie ‘zeer serieus’ te nemen en heeft Koopmans gevraagd 
aangifte te doen. Die wordt gedaan door haar werkgever, het Erasmus MC in Rotterdam. ‘We 
hopen dat de persoon hiervoor gestraft wordt. Wij vinden dit een zeer ernstige bedreiging’, 
licht een woordvoerder de aangifte toe. 

In een schriftelijke verklaring laat het OM weten dat het aanpakken van online bedreiging 
van/opruiing tegen mensen met een publieke taak hoge prioriteit heeft. ‘Het gaat immers om 
mensen die hun nek uitsteken voor de samenleving. Zij moeten zoals mevrouw Koopmans 
hun werk veilig kunnen doen en beschermd worden’, valt te lezen. 

De samenleving in Nederland is al een tijden het polariseren, constateert het OM. ‘Er worden 
ontzettend veel nare uitingen gedaan op sociale media. Lang niet alles komt in aanmerking 
voor strafrechtelijke vervolging. Het is door de hoeveelheid onbegonnen werk om iedere 
bedreiging of belediging op internet strafrechtelijk aan te pakken’, meldt ze. 

Volgens Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, reageren 
mensen hun boosheid aaf op een toetsenbord ‘zonder te realiseren wat ze ermee aanrichten’. 
‘De impact is groot voor iemand die bedreigd wordt. Wanneer mensen zich bedreigd voelen, is 
het dan ook belangrijk dat hiervan aangifte wordt gedaan’, aldus Van der Burg.  

Fauci diende onder Republikeinse en Democratische presidenten. Hij is sinds 1984 directeur 
van het nationale instituut voor onder meer infectieziekten en dient ook weer onder huidig 
president Joe Biden. Bron: AD, 15 december 2021. 

WHO is bezorgd dat mensen Omikron-variant afdoen als 'mild' 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is bezorgd dat mensen de Omikron-variant afdoen 
als 'mild'. ‘De realiteit is dat Omikron in de meeste landen nog niet eens is gedetecteerd en 
zich sneller verspreidt dan welke eerdere variant maar ook’, zegt WHO-baas Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 
 
‘We hebben inmiddels geleerd dat we het virus onderschatten en dat het, zelfs als het voor 
minder ernstige klachten zorgt, onvoorbereide zorgsystemen kan overweldigen.’ Volgens 
Tedros kunnen boostershots een rol spelen bij het inperken van Covid-19, vooropgesteld dat 
mensen die de extra bescherming hard nodig hebben ook toegang tot de aanvullende 
prik krijgen. 
 
‘Het is een kwestie van prioriteiten stellen’, aldus Tedros. ‘Door de boosters te verstrekken aan 
groepen die een minder risico op ernstige klachten lopen, brengen we de levens in gevaar van 
hen die vatbaarder zijn of zelfs nog zitten te wachten op hun eerste vaccinaties.’ 
 
Hij maakt de kanttekening dat het toedienen van boosters aan personen in 
risicogroepen meer levens kan redden, dan het zetten van eerste prikken bij hen die minder 
kans op de ziekte lopen. De WHO-voorman wijst er bovendien op dat veel landen al een 
boosterprogramma hebben uitgerold, terwijl onderzoek nog moest uitwijzen of de vaccins ook 
effectief zijn tegen de Omikron-variant. Bron: AD, 15 december 2021.  

Coronavaccin van Pfizer lijkt AstraZeneca komend jaar te verdringen  

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech lijkt dat van AstraZeneca komend 
jaar te verdringen daar waar het de levering, via het internationale vaccinatieplatform Covax, 
aan armere landen betreft. Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie zullen 
voor het einde van maart 150 miljoen doses Pfizer/BioNTech gedistribueerd worden. Die 
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cijfers bezorgen de ontvangende landen hoofdpijn, omdat voor de opslag van het vaccin en de 
toediening speciale koelinstallaties en injectiespuiten nodig zijn.   

Pfizer/BioNTech is de grootste leverancier van vaccins aan de Europese Unie, de Verenigde 
Staten en Japan. Het heeft contracten afgesloten voor de levering van meer dan zes miljard 
doses. Tot nu toe kon Covax echter op zo'n 220 miljoen doses van het AstraZeneca-
vaccin rekenen tegenover ongeveer 160 miljoen doses Pfizer/BioNTech. Het middel van 
AstraZeneca was aantrekkelijker voor ontwikkelingslanden, omdat het goedkoper is, 
makkelijker te vervoeren en op te slaan. 

Problemen in de aanlevering van het Brits-Zweedse AstraZeneca-vaccin - omdat 's werelds 
grootste producent India de vaccins in eigen land nodig had en de export in april staakte - 
zorgen ervoor dat Covax uitwijkt naar het Amerikaanse-Duitse vaccin. Dat wordt mede 
veroorzaakt doordat veel donerende landen, waaronder de Verenigde Staten, voornamelijk 
over Pfizer/BioNTech beschikken. Dat dwingt vaccinalliantie Gavi, medeoprichter van Covax, 
om te investeren in gekoeld transport en opslag. 

De problemen worden bovendien versterkt door het feit dat voor toediening van het 
Pfizer/BioNTech-vaccin speciale injectienaalden nodig zijn. Die zelfblokkerende 
spuiten voorkomen hergebruik en zo besmetting met andere ziekten. Wat het daarnaast nog 
lastiger maakt, aldus Gavi, is dat de vaccins vaak onaangekondigd worden geleverd. Veelal 
in kleine hoeveelheden en met slechts korte houdbaarheid. Een 'groot probleem' volgens de 
organisatie. Veel vaccins gaan daardoor verloren. Bron: AD, 15 december 2021.  

Ongeloof om zoveelste persconferentie met slecht nieuws: ‘Geen enkel 
land in EU heeft dit’ 

Met de hele familie zingen rond de kerstboom of lekker met het gezin uit eten: we zullen het 
opnieuw uit ons hoofd moeten zetten. De avondlockdown in Nederland wordt met drie weken 
verlengd, deels vanwege de onrust die is ontstaan rond de nieuwe Omikron-variant. Is er 
begrip vanuit de branches, of had het kabinet anders kunnen of moeten besluiten? Een 
overzicht van alle reacties. 

Om te beginnen zien verschillende grote winkelketens een verlenging van de vervroegde 
sluitingstijd helemaal niet zitten, laat brancheorganisatie INretail weten. De extra 
koopavonden in de voor de retail belangrijke decembermaand kunnen nu immers niet 
doorgaan. Winkeliers verliezen veel omzet door de vervroegde sluiting, zegt INretail. ‘Zeker op 
A1-locaties waar je het van veel winkelend publiek moet hebben.’ 

Winkeliers merken dat klanten hun winkelgedrag hebben aangepast en vroeger komen 
winkelen, maar ook dat het tussen 16.00 uur en 17.00 uur drukker is dan voorheen. ‘Er is 
immers ook een aanzienlijke groep klanten die niet in staat is om veel eerder op de dag naar 
de winkel te komen, dat is een direct gevolg van de vroegere sluitingstijd’, zegt Action. 

Voor de evenementenbranche is het op slot houden van het avond- en nachtleven ‘de zoveelste 
tegenvaller’. ’Deze periode is voor onze sector traditioneel van groot bedrijfseconomisch 
belang’, zegt Berend Schans tegen deze site. Schans is voorzitter van de Vereniging 
Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). ‘Een relatief groot deel van de jaaromzet wordt 
normaliter in deze periode gemaakt. Er komt weer steun, waar we dankbaar voor zijn, maar 
het nieuwe kabinet moet zich snel gaan buigen over de structurele fouten die in het 
cultuurbeleid zijn geslopen. De inkomensverdeling is op veel vlakken scheef.’  

De ene vorm van cultuur wordt door de overheid belangrijker gevonden dan de andere vorm, 
zegt Schans. ‘Er wordt veel beleid ontwikkeld, maar er komt niet structureel geld bij. Onze 
arbeidsmarkt is ziek. Er zijn bijvoorbeeld te veel schijnzelfstandigen. De Covid-crisis maakt 
dit allemaal nog duidelijker. Er moet nagedacht worden over structurele oplossingen niet 
alleen werken aan wat symptoombestrijding.’ 
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Onze arbeidsmarkt is ziek, volgens Berend Schans, Vereniging Nederlandse Poppodia en -
Festivals (VNPF). 

Voor de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) is het nieuws ‘teleurstellend maar 
verwacht’. ‘Er blijkt geen ruimte te zijn om welk licht dan ook te laten schijnen’, verzucht 
woordvoerder Willem Westermann tegen deze site. ‘Daarom kijken wij graag vooruit naar 
volgend jaar en hopen dat het kabinet een goede inkijk in volgend jaar gaat geven. Voor ons 
is duidelijkheid verder dan vier weken vooruit echt heel hard nodig.’ 

Evenementenorganisator ID&T vraagt van het kabinet snel met ‘een doordacht plan‘ voor de 
cultuursector te komen. Met de huidige strategie kan de festivalagenda van volgend jaar 
opnieuw vrijwel leeg blijven, waarschuwt de organisator in reactie op de coronapersconferentie 
van dinsdag. ’Voor onze branche, waarin alle is de strategie waarbij het land bestuurd wordt 
door tweewekelijkse beslissingen te nemen onhoudbaar. Het is nu wel duidelijk dat de strijd 
tegen het virus nog niet gestreden is en als er in de nabije toekomst geen doordacht plan komt 
is de kans groot dat 2022 weer een jaar zonder events zal zijn. Dat zal desastreuze gevolgen 
hebben voor de branche.’ 

Nederlandse poppodia als Vera in Groningen, het Tilburgse 013 en Paradiso in Amsterdam 
pleitten eerder  ook al voor een visie voor de komende jaren. ‘We hebben behoefte aan een 
strategisch plan’, zei Jurry Oortwijn van Paradiso. ‘Ze beseffen niet hoeveel werk en flexibiliteit 
die maatregelen van ons vragen.’ 

De verlenging van de avondsluiting van de horeca is ‘pijnlijk in zo’n belangrijke maand’, maar 
komt niet onverwacht, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN). Wel is de branchevereniging blij met de verlenging van de steun vanuit de 
overheid, want daarmee wordt een groot deel van de horecabedrijven overeind gehouden. 
Willemsen wijst ook op een door de Tweede Kamer aangenomen motie waardoor de 
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ook voor starters gaat gelden. 

KHN geeft verder aan dat het kabinet nu met een beter beleid moet komen. ‘We hopen dat er 
na 22 maanden eindelijk een visie komt. We moeten het perspectief hebben dat als we uit 
deze lockdown komen we dan weer kunnen ondernemen.’ Horecaondernemers hebben sinds 
het begin van de coronapandemie al zo’n 5,5 miljard euro aan eigen vermogen in hun bedrijven 
gestoken. ‘De buffers en spaarpotjes zijn leeg. Ontzettend veel bedrijven met een negatief eigen 
vermogen.’ 

Dit zal desastreuze gevolgen hebben voor de branche, volgens Evenementenorganisator ID&T. 

Het is heel spijtig dat we met de kerstdagen gesloten zijn, maar het komt helaas niet 
onverwacht’, zegt de Rotterdamse horecabaas Herman Hell, die meerdere zaken heeft in de 
havenstad. ’Deze verlenging doet pijn, maar dat doet het al twee jaar’, zegt Hell. Bij Laurens 
Meyer, eigenaar van circa vijftig horecazaken verspreid over het land, waaronder De Drie 
Gezusters in Groningen, klinkt hetzelfde geluid. ‘Voor mij is dit geen nieuws. Wij denken dat 
dit nog wel tot na carnaval volgend jaar gaat duren’, aldus Meyer. De horecaondernemer 
noemt de maatregelen ‘catastrofaal’. ‘Het is erg moeilijk vol te houden, de schuldenberg groeit 
en groeit.’ 

Ook Won Yip, Amsterdamse horecamagnaat met meerdere cafés in de hoofdstad, verwachtte 
dat de maatregelen verlengd zouden worden. Hij spreekt van ‘wanbeleid’ en ‘symboolpolitiek’. 
‘Ze zouden op zijn minst de horeca wat extra uurtjes kunnen geven met kerst. Want ze denken 
toch niet echt dat er maximaal vier mensen thuis zitten?’ Volgens Yip zijn de maatregelen 
desastreus voor de horeca. ‘De decembermaand is traditiegetrouw een goede maand voor de 
omzet, en die gaat weer verloren.’ 

De Club van Elf, een vereniging waarvan 24 grote dagattractiebedrijven - zoals De Efteling en 
Ouwehands Dierenpark - lid zijn, noemt de verlenging van de avondlockdown ‘heel pijnlijk'. 
‘Een aantal bedrijven zijn in de winter open, dus ook met de kerstvakantie’, vertelt directeur 
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Kees Klesman. Sommige dagattracties hebben geïnvesteerd in avondprogramma's. ‘Waarbij 
het fantastisch toeven is in de winterse tijd. Daar horen lichtjes bij in het donker. Dat is in dit 
geval weggegooid geld. Het is hopen op coronasteun.’ 

De bioscoopbranche NVFB reageert teleurgesteld op de verlengde avondlockdown. Eerder 
pleitte de NVFB al voor beperkingen van de maatregelen. ‘Gemiddeld komt 75 procent van de 
bezoekers na 17.00 uur en de achterblijvende omzet is sinds 28 november dus ook navenant. 
Daarbij mogen we maar één op de drie stoelen bezetten en komen er simpelweg al minder 
mensen vanwege de check op de QR-code’, aldus directeur Gulian Nolthenius. 

Het is voor de bioscoopbranche lastig te begrijpen dat het kabinet geen maatwerk wil 
leveren. ’Feitelijk opereren we door al deze maatregelen op dit moment op een zesde deel van 
onze reguliere capaciteit. Er is geen land in Europa waar deze combinatie van maatregelen 
voorkomt. Drie beperkingen is simpelweg teveel.’ 

Dat is in dit geval weggegooid geld. Het is hopen op coronasteun, volgens Kees Klesman, Club 
van Elf. 

De Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) is blij met het aangekondigde extra 
steunpakket voor de culturele sector, maar is hier nog wel over in overleg met de overheid. 
‘We moeten kijken of het genoeg rekening houdt met het feit dat ook de kaartverkoop voor de 
rest van het seizoen stilvalt’, laat voorzitter Boris Van der Ham weten. 

Want de meeste mensen kopen normaal gesproken al maanden van tevoren een kaartje voor 
een voorstelling, zegt hij. ‘Voor een voorstelling in april kopen mensen nu normaal gesproken 
al een kaartje. Maar kaartjes worden nu niet verkocht’. Dat komt door de grote onzekerheid 
die heerst over het al dan niet doorgaan van de voorstellingen, zegt Van der Ham. ‘Daarnaast 
kiezen sommige theaters er door de onzekerheid voor om kaartjes nog helemaal niet te 
verkopen.’ 

De PO-raad, de koepelorganisatie voor het basisonderwijs, vindt dat het kabinet op een laat 
moment heeft besloten om de basisscholen te sluiten. ‘Dat brengt onnodig veel onrust met 
zich mee voor scholen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen.’ 

Het beleid van het kabinet stuit bij de PO-Raad dan ook op onbegrip. ’De maatregel stuit bij 
de scholen echt op onbegrip. Het water staat scholen en onderwijspersoneel aan de lippen’, 
laat voorzitter Freddy Weima in een verklaring weten. ‘Bij heldere en tijdige besluitvorming 
was het mogelijk geweest alles goed te regelen. Daar drongen wij vorige week op aan. Scholen 
zetten zich in om de noodopvang te organiseren, omdat we weten hoe belangrijk dit is. Maar 
van scholen kan niet het onmogelijke worden verwacht.’ 

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is teleurgesteld over het besluit 
van het kabinet om de scholen een week eerder dicht te laten gaan. ‘We hebben er tijdens alle 
overleggen met de ministeries voor gepleit om de scholen open te laten blijven. Veel kinderen 
zijn teleurgesteld omdat ze helaas opnieuw geen kerstviering en goede afsluiting van het jaar 
kunnen vieren op school en op de bso.’ 

Volgens BMK zijn ouders de dupe van de maatregel en zullen medewerkers opnieuw veel 
discussies krijgen met ouders. ‘Voor kinderopvangorganisaties zijn deze lasten groot. Voor 
deze sluiting zal echter ditmaal helaas geen compensatie komen vanuit de overheid. Dit 
betekent dat de kinderopvang opdraait voor de kosten en daar zijn we erg teleurgesteld over.’ 

Voor sportscholen heeft de verlenging van de huidige avondsluiting grote gevolgen voor het 
aantal leden en dus voor de inkomsten, zegt NL Actief, de branchevereniging voor 
sportscholen. De organisatie denkt dat leden door de verlenging hun abonnement zullen 
opzeggen en dat de aanwas minder zal zijn in de voor de sector belangrijke januarimaand. ‘Als 
maatregelen te lang blijven, heeft dat gevolgen voor de instroom van leden’, zegt NL Actief-
directeur Patrick Rijnbeek. 
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Door de gedwongen sluiting om 17.00 uur zijn er sinds eind november niet veel extra 
opzeggingen bijgekomen, maar NL Actief waarschuwt voor de optelsom aan maatregelen en 
gevolgen daarvan. Met name na de invoering van het coronatoegangsbewijs werden 
abonnementen bevroren, zag de organisatie. Dat betekent dat er geen geld geïnd kan worden 
door sportscholen. 

Ook de Vereniging Exclusieve Sportscholen (VES) zegt dat de 110 clubs aangesloten bij de 
vereniging door de maatregelen een derde minder leden hebben. Voor de coronacrisis waren 
zo’n 1500 tot 2000 mensen per club lid. ‘We waren van het verlies aan het terugkomen maar 
nu zitten we weer op het niveau van net na de lockdowns’, zegt voorzitter Han De Hair. 

De branche kijkt ‘met enige zorgen’ naar de januarimaand. In het kader van goede voornemens 
sluiten veel mensen een abonnement bij een sportschool af. ‘Iedereen die niet overdag kan 
sporten, sluit je uit met de avondsluiting’, zegt Rijnbeek. Een derde van de leden die normaal 
gesproken ‘s avonds sport, doet dat volgens NL Actief nu niet. 

In een uitgebrachte verklaring heeft de KNVB de maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus waar het sport en voetbal betreft ‘niet zinvol’ genoemd. ‘Nederland wordt niet 
gestimuleerd om te sporten’, aldus de voetbalbond. ’Lang niet iedereen kan voor 17.00 uur 
sporten’, aldus de grootste sportbond in Nederland. Veel sporters zijn door deze maatregel al 
afgehaakt. Dit blijkt uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF. In de leeftijd 5 tot 18 jaar is de 
helft minder gaan sporten of is helemaal gestopt. De jeugd heeft geen uitlaatklep.’ 

Verder onderstreept de KNVB nogmaals dat stadionbezoek en het amateurvoetbal nooit 
hebben geleid tot coronabrandhaarden. ‘Iedereen bevindt zich in de frisse buitenlucht. Zelf 
sporten is bovendien gezond. Het draagt bij aan een betere weerstand en de kans op hart- en 
vaatziekten, diabetes, overgewicht en psychische problemen wordt hierdoor verkleind.’ 

Met het oog op het virus is het verlengen van de avondlockdown echter heel verstandig, 
zegt Ernst Kuipers. Volgens de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg geeft het 
vasthouden aan de huidige coronamaatregelen tijd om de druk op de ziekenhuiszorg naar 
beneden te krijgen, maar ook om meer informatie over de nieuwe Omikron-variant te krijgen. 

Kuipers roept mensen dus op zich ook met kerst aan de geldende maatregelen te houden. Op 
dit moment wil dat zeggen dat er vier mensen per dag thuis mogen worden ontvangen. 
‘Iedereen is er een beetje klaar mee’, zegt hij. Maar hij wijst erop dat hoewel de 
besmettingscijfers dalen, ze nog steeds hoger zijn dan op enig ander moment tijdens de 
pandemie.  

NU’91, de beroepsorganisatie voor de zorg, heeft er ook begrip voor dat het kabinet de 
‘avondlockdown’ verlengt. ‘We moeten nog steeds alle zeilen bijzetten. De druk op de zorg is 
nog steeds hoog en daarom zien we dat dit nodig is. Er moet iets gebeuren om de druk omlaag 
te krijgen. We hopen dat we dit met elkaar kunnen volhouden’, laat de organisatie weten.  

Het aantal positieve tests in Nederland is sinds ongeveer een week aan het dalen. In de zorg 
is dat voorlopig ‘nog niet heel merkbaar, je kunt nog niet zeggen dat de druk afneemt’, aldus 
NU’91. De organisatie zegt dat verpleegkundigen en verzorgenden ‘ook het liefst hebben dat 
de avondlockdown stopt en we op een normale manier kerst kunnen vieren’. ‘Maar als je er 
zelf mee wordt geconfronteerd, zie je dat corona nog steeds niet weg is.’  

De Patiëntenfederatie laat weten blij te zijn dat de miljoen 60-minners uit de zogenoemde 
griepprikpopulatie vanaf volgende week donderdag uitgenodigd worden voor een 
boostervaccinatie. Volgens het plan van De Jonge heeft iedereen boven de 18 jaar uiterlijk in 
de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden gekregen. De voorrang van de 
griepprikpopulatie op leeftijdsgenoten is dus maximaal een aantal weken.  

Bovendien moeten grote groepen mensen komende weken tegelijkertijd worden geprikt. ‘Het 
zal druk worden’, beaamt een woordvoerder van de Patiëntenfederatie. ‘Maar ze kunnen zich 
in ieder geval melden. Ze hoeven nu in elk geval niet langer te wachten.’ 
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Vakbond CNV vraagt werkgevers komende week ruimhartig te zijn met verlof voor werknemers 
waarvan de kinderen niet naar school kunnen. Door die beslissing van het kabinet ‘komen 
veel werkende ouders in de knel‘ te zitten, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij roept 
werkgevers ook weer op om thuiswerken nog meer mogelijk te maken voor meer mensen. 

CNV heeft wel begrip voor het verlengen van de coronamaatregelen door het kabinet. ‘Het 
wordt wederom een sombere corona-kerst. Maar met deze cijfers en de druk op de 
ziekenhuizen is er geen keus’, aldus Fortuin. ‘Na bijna twee jaar coronacrisis weten we dat bij 
kleine versoepelingen de besmettingen weer omhoog knallen.’ 

De coronapersconferentie heeft gisteren bijna 5,2 miljoen kijkers getrokken. Dat is iets minder 
dan de vorige van eind november, toen ruim 5,7 miljoen mensen keken. Dat meldt Stichting 
KijkOnderzoek (SKO). 

De persconferentie werd live uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS6. Met ruim 3 miljoen kijkers 
volgden de meeste mensen het laatste nieuws van demissionair premier Mark Rutte en 
coronaminister Hugo De Jonge via NPO 1. Naar de uitzending op RTL 4 keken 1,7 miljoen 
mensen en op SBS6 stemden 404.000 kijkers af. Bron: AD, 15 december 2021. 

Vaccinatie Twijfel Telefoon roodgloeiend: ‘80 procent zegt prik te nemen 
na gesprek’ 

‘Er zijn voetballers op het veld omgevallen, kan mij dat na de coronavaccinatie ook gebeuren? 
Hoe kan een vaccin dat zo snel ontwikkeld is toch veilig zijn?’ De Vaccinatie Twijfel Telefoon, 
gerund door verpleegkundigen, artsen en medische studenten, staat roodgloeiend. In totaal 
werd er gisteren 1369 keer gebeld, de wachttijd liep 's morgens op tot een uur. „Dit laat zien 
hoeveel vragen er zijn; tachtig procent van de mensen die ik vandaag gesproken heb, zegt zich 
na het gesprek te willen laten vaccineren.’ 

Met rode wangen van inspanning komt een student Geneeskunde een belhokje met op de deur 
‘Twijfel Telefoon’ uitgelopen. Het is half elf 's morgens, het bewuste nummer is twee uur live 
vanuit het UMC Utrecht en gaat sindsdien onafgebroken af. Voor bellers is de wachttijd 
opgelopen tot een half uur. „Kan ik even snel naar de wc?’, vraagt hij, terwijl de telefoon in 
zijn belhokje rinkelt. „Ik heb al twintig telefoontjes beantwoord, er komt geen einde aan.’ 
Collega Quinty Wagenaar (22) drukt hem op het hart tussen het bellen door te drinken en wat 
ademruimte te nemen. „Het is ongelofelijk druk en iedereen doet dit al bovenop diens gewone 
werkzaamheden.’  

Wagenaar is verpleegkundige op de covid-afdeling van het UMC Utrecht. Ze ziet hoeveel 
mensen daar binnenkomen die geen vaccin wilden vanwege twijfels, en in het ziekenhuis spijt 
krijgen van die keuze. „Ook na anderhalf jaar coronapandemie is er weinig informatie op maat. 
Er zijn veel redenen waarom informatie niet aankomt, bijvoorbeeld doordat mensen niet weten 
welke instantie ze waarvoor moeten hebben en door de grote hoeveelheid misinformatie op 
sociale media. Je ziet dat mensen bij de minste twijfel al denken; ik neem het vaccin niet. 
Terwijl de gronden waarop ze die keuze baseren niet altijd kloppen.’ 

Om de juiste informatie bij de mensen te krijgen, hielp Wagenaar bij het project ‘Medici op 
straat’, waarin artsen op straat met ongevaccineerden praatten. Via de Twijfel Telefoon 
kunnen mensen nu gerichte vragen stellen aan medisch studenten, verpleegkundigen en 
artsen. Zoals Max Peters, als arts werkzaam in de zorg voor kankerpatiënten, die nu in zijn 
witte doktersjas tussen zijn werkzaamheden door de telefoon beantwoordt. 

„Goedemorgen, de Vaccinatie Twijfel Telefoon, u spreekt met dokter Peters. Waarmee kan ik 
u helpen?’ Peters maakt aantekeningen; achter hem staat een computer met daarop een 
draaiboek en de meest gestelde vragen. Zaken waarover hij twijfelt, legt hij voor aan een arts-
infectioloog. „U zegt dat u twijfels over het vaccin heeft omdat het normaal tien jaar duurt voor 
een vaccin is ontwikkeld? Ik snap uw gedachten, maar vergeet niet dat het onderzoek naar de 
covid-19 vaccins voortbouwen op kennis die is opgedaan met SARS en MERS, wat ook 



240 
 

coronavirussen zijn. Daarnaast houdt de hele wereld zich er mee bezig, wat het proces 
versnelde.’ 

Een vraag waar Peters er veel van krijgt. Net als vragen over vaccineren tijdens zwangerschap, 
de boosterprik, en coronamaatregelen. „Net had ik iemand aan de lijn die zei; 'maar de 
regering zei dat we twee prikken nodig hadden om ervan af te komen, nu komt nóg eentje bij’. 
Dan leg ik uit dat wat de regering doet en zegt losstaat van de medische wereld. Doordat 
mensen ook met vragen over hun persoonlijke ziektebeeld kunnen bellen, -bijvoorbeeld: ik 
heb een longembolie, mag ik die vaccinatie wel?- kunnen we ze gericht adviseren. Tachtig 
procent van de mensen die ik vandaag gesproken heb, heeft duidelijkheid gekregen en zegt 
zich nu te willen laten vaccineren.’ 

Ondertussen gaan de gesprekken vóór de belhokjes over opschalen van het aantal 
zorgmedewerkers die de telefoon kunnen opnemen. De wachttijd voor bellers is inmiddels 
opgelopen tot een uur. De telefoon wordt afwisselend bemand door personeel van de 
universitaire ziekenhuizen in het land. Na deze ochtend in het UMC Utrecht wordt de telefoon 
doorgeschakeld naar het UMC in Maastricht, en zo gaat het verder via Rotterdam, Amsterdam 
en Nijmegen. En met succes: het nummer werd eergisteren ruim 800 keer gebeld; gisteren 
was dat in totaal 1369 keer. 

De student Geneeskunde komt weer zijn hokje uit; hij heeft een ingewikkeld gesprek met een 
persoon die blijft volhouden zich alleen wil laten vaccineren als hij garantie kan krijgen dat 
hij geen ernstige bijwerkingen krijgt. „Garantie kunnen we nooit geven’, zegt dokter 
Peters. „Ook bij andere behandelingen, als kankerbehandelingen, is er altijd een percentage 
van mensen bij wie het níet werkt. Hoeveel we inmiddels ook weten, dat zal altijd zo blijven. 
Neemt niet weg dat de kans dát het mis gaat, met een vaccin veel kleiner is.’ Bron: AD, 15 
december 2021.  

File van ambulances voor het ziekenhuis: met deze proef kan daar wat 
aan gedaan worden 

Opnieuw alle hens aan dek deze coronagolf. Daarom is de huisartsenpost bij het Maasstad 
Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid als proef ook overdag open, om de drukke spoedeisende hulp 
te ontlasten. ‘Zodat er bij spoed altijd plek is.’ 

Allereerst een waarschuwing: de huisartsenpost (HAP) is overdag niet open voor de patiënt die 
niet bij de eigen huisarts terecht kan. ‘Die vertellen we bij vragen zonder spoed dat ze toch 
echt naar de eigen huisarts moeten’, zegt Iris Keuvelaar, locatiemanager Huisartsenposten 
Rijnmond. Net als patiënten die ‘s avonds of in het weekend bellen met klachten die kunnen 
wachten tot de gewone werkuren. 

Maar waarom staan er overdag dan wel twee huisartsen paraat? Om zorg over te nemen van 
de drukke spoedeisende hulp van het Maasstad Ziekenhuis, die extra druk is door de 
coronazorg. Soms staan er tijdens deze coronacrisis hier en elders in de regio files van 
ambulances voor de deur, waarbij de patiënt moet wachten tot er plek is. 

De twee huisartsen kunnen patiënten zien, die niet direct ziekenhuiszorg nodig hebben. Of ze 
nu zelf binnenlopen of met de ambulance komen. Bijvoorbeeld na een ongeluk op het werk. 
‘Drie weken geleden toen code zwart dreigde, hebben we gekeken hoe wij de spoedeisende 
hulp en ambulancedienst kunnen helpen’, vertelt Keuvelaar. ‘Samen met de zorgverzekeraars 
hebben we toen gekozen voor het overdag openen van de huisartsenpost.’ 

De huisartsen die de roosters van de ‘dagHAP’ vullen hebben geen eigen praktijk. Zij zijn 
waarnemers, die bijvoorbeeld invallen als een huisarts met zwangerschapsverlof is of 
wekelijks een of twee dagen in een praktijk werken. De ‘gewone’ huisartsen zouden dit er niet 
bij kunnen doen, want die hebben het druk. ‘Het is een zware tijd voor huisartsen. Ze moeten 
soms meerdere ziekenhuizen bellen om een plekje te vinden voor hun patiënten. Of weten dat 
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iemand die hulp nodig heeft, geen thuiszorg kan krijgen. Daar bovenop worden ze ook nog 
bedreigd, met dreigende teksten op hun praktijk maar soms ook thuis.’ 

De locatiemanager noemt enkele voorbeelden waarbij de huisartsen overdag de spoedhulp 
konden helpen. Zoals bij de 17-jarige jongen die met een zere knie binnen kwam lopen. ‘Zijn 
ouders vonden het lang duren dat hij pijn had en zeiden: Ga maar naar de spoedeisende hulp. 
Terwijl hij al weken last had. We hebben hem verwezen naar de eigen huisarts.’ 

Tegelijkertijd kunnen huisartsen ook een patiënt verwijzen. ‘Bij ons kan ook de kinderarts 
van het ziekenhuis even komen kijken voor overleg. Bijvoorbeeld bij een baby’tje dat 
uitgedroogd is. Of we kunnen een foto laten maken of bloed prikken, wat een huisarts in de 
eigen praktijk niet kan.’ 

De extra huisartsen van de HAP zien ook coronapatiënten, om de inschatting te maken hoe 
de situatie is en welke zorg nu nodig is. ‘Maar er kwam ook een man binnen die een klaplong 
bleek te hebben. Hij had pijn op de borst. Die kon direct door naar de spoedhulp en had 
binnen het uur een drain. Of de werklui die vlakbij aan het werk waren. Eentje had een 
wondje, dat de huisarts prima kon hechten. Bij iemand die met de hand door glas was 
gevallen, keek de chirurg even mee of er geen grotere schade was. Nee, dus kon ook de huisarts 
het hechtwerk doen in plaats van de spoedeisende hulp.’ 

De eerste ervaringen van de proef zijn dat de huisartsen daadwerkelijk de spoedeisende zorg 
van het ziekenhuis kunnen ontlasten. Is dat ook een idee voor de langere termijn of op andere 
locaties? ‘Dat onderzoeken we nu dus.’ Bron: AD, 15 december 2021. 

Meerdere Europese landen starten vandaag met het inenten van jonge 
kinderen  

Meerdere Europese landen starten vandaag met het inenten van jonge kinderen tegen corona, 
in de hoop zo de verspreiding van het virus te stuiten en scholen open te kunnen houden. 
Onder meer in Duitsland, Spanje, Griekenland en Hongarije, kunnen kinderen vanaf vijf jaar 
een prik krijgen. Denemarken begon vorige maand al met vaccineren van de kleintjes. 
De vraag naar de vaccinaties lijkt groot. 

Griekse ouders maakten al tienduizenden prikafspraken voor hun kroost. In Duitsland 
konden zij zelfs gisteren al op sommige plaatsen terecht. Niet alleen kinderen met een medisch 
risico komen in aanmerking, maar ook gezonde kinderen. Tevens zijn er plannen om 
de prikken in musea en dierentuinen te gaan zetten. Er wordt ook gedacht aan het sturen 
van mobiele prikteams naar scholen. 

Nederlandse ouders moeten nog even wachten. In de tweede helft van december worden de 
uitnodigingen aan kinderen van 5 tot en met 11 die medische risico's hebben verstuurd. Niet-
kwetsbare kinderen komen in de tweede helft van januari aan de beurt. Bron: AD, 15 
december 2021. 

Omikron-variant wint terrein in Amsterdam: ‘Ik verwacht strengere 
maatregelen in januari’ 

Omikron wint terrein in Amsterdam ten opzichte van de Deltavariant. Uit een steekproef onder 
besmette Amsterdammers blijkt dat het aandeel van de nieuwe virusvariant in een week steeg 
van ruim één procent naar een kleine vier procent. ‘Ik verwacht in januari strengere maatregelen,’ 
zegt hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC). 

De stijging van Omikron is vastgesteld door samenwerking tussen de Amsterdamse GGD en 
Amsterdam UMC. ‘Dit is heel belangrijke informatie,’ zegt OMT-lid Menno de Jong, die als 
hoogleraar klinische virologie (Amsterdam UMC) betrokken is bij het project. ‘Snellere 
inzichten in de snelheid van verspreiding kunnen leiden tot snellere besluiten, zoals 
versnelling van de boostercampagne.’ 
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Vorige week werden in een aselecte steekproef onder 167 positief geteste Amsterdammers twee 
Omikron-besmettingen gevonden (1,2 procent). In de meest recente steekproef onder 189 
besmette Amsterdammers gaat het om 7 gevallen: 3,7 procent. Voor de steekproef worden 
monsters gebruikt uit de teststraat in de RAI, waar de diversiteit van Amsterdammers het 
grootst is. 

‘We zien dat een toenemend deel van de Omikron-besmettingen geen link heeft met zuidelijk 
Afrika of andere landen waar Omikron voorkomt,’ zegt Mariken Van der Lubben, hoofd van 
het streeklaboratorium van de GGD Amsterdam. ‘Dat duidt op meer verspreiding in de regio 
Amsterdam zelf.’ In de meting van afgelopen zondag (zes Omikron-besmettingen) was er 
slechts één geval met een reishistorie in zuidelijk Afrika of elders. 

Het RIVM meldt tot op heden in totaal 105 Omikron-besmettingen in Nederland, van wie 15 
geen link bleken te hebben met zuidelijk Afrika. De gegevens uit Amsterdam worden 
vanzelfsprekend doorgegeven aan het RIVM. Demissionair minister Hugo De Jonge zei 
dinsdagavond op de persconferentie dat Omikron in heel Nederland waarschijnlijk één procent 
vormt van alle nieuwe besmettingen.  

De toename van Omikron in de regio Amsterdam is van belang voor de rest van Nederland, 
aldus De Jong. ‘De stad is een soort thermometer.’ Trends in besmettingscijfers zijn vaak het 
eerst te zien in grote steden. Zo liep de verspreiding van eerdere varianten – alfa en delta – in 
Amsterdam en andere grote steden voor op de rest van het land.  

Of de toename van Omikron in Amsterdam snel aanleiding vormt tot nieuwe maatregelen, is 
op grond van de Amsterdamse data nog niet te zeggen. ‘Daarvoor is het te vroeg,’ zegt De Jong. 
‘De komende dagen geven daar meer duidelijkheid over.’ Demissionair minister-president 
Mark Rutte zei dat het OMT deze week komt met een update over Omikron, die mogelijk 
aanleiding geeft tot strengere maatregelen.  

In nabijgelegen landen als Engeland en Denemarken leidt Omikron al tot ingrijpen vanwege 
de snelle verspreiding. In Londen duurde het bijvoorbeeld een kleine drie weken voordat 
Omikron dominant was. Elke twee à drie dagen volgde een verdubbeling van het aantal 
besmettingen. 

‘Onderling zijn landen echter niet goed vergelijkbaar,’ aldus De Jong. ‘Engeland en 
Denemarken hadden bij de introductie van Omikron bijna geen beperkende maatregelen. 
Nederland heeft die wel. Die zullen niet zozeer de snelheid beïnvloeden waarmee Omikron de 
deltavariant naar verwachting wegdrukt, maar vertragen misschien wel de impact op de 
aantallen infecties en ziekenhuisopnames. Of de huidige maatregelen voldoende werken om 
het reproductiegetal van Omikron onder de 1 te houden zullen we snel weten, maar ik 
verwacht helaas van niet.’ 

Hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosendaal denkt dat het een kwestie van tijd is 
voordat strengere maatregelen in Nederland volgen. ‘Dat zal in januari zijn, verwacht ik. De 
dynamiek van Omikron in de besmettingen is duidelijk.’  

De grotere besmettelijkheid van Omikron leidt tot meer besmettingen, wat gevolgen kan 
hebben voor het aantal ziekenhuisopnames. De grote vraag is of Omikron net zo ziekmakend 
is als delta. Daarover ontbreekt nog betrouwbare informatie, al lijkt Omikron minder vaak 
ernstig te verlopen. 

‘Voor zover bekend is in Nederlandse ziekenhuizen tot dusver geen covidpatiënt opgenomen 
na besmetting met Omikron, maar dat zal naar verwachting wel gebeuren,’ aldus De Jong. 
‘De vraag is hoeveel patiënten dat zullen zijn en binnen hoeveel tijd ze zich in het ziekenhuis 
melden.’ De zorg staat al onder grote druk. 

De Jong hoopt dat vaccinatie en een doorgemaakte infectie met een andere variant redelijk 
goed blijven beschermen tegen ernstige ziekte en sterfte door Omikron. Boosters zullen die 
bescherming opkrikken en ook de bescherming tegen infectie wat verbeteren. Aan de andere 
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kant: ongeveer elf procent van de volwassen Nederlanders is onbeschermd en heeft nog geen 
eerste prik gehad, laat staan een boosterprik. 

Dat Omikron besmettelijker is, maar mogelijk minder ziekmakend, kan klinken als goed 
nieuws, maar dat is het eigenlijk niet. In absolute aantallen levert die combinatie 
waarschijnlijk meer ernstige ziekte en sterfte op dan een minder besmettelijke variant die 
ziekmakender is. 

Op Twitter geeft infectieziektenmodelleur Marino van Zelst (Universiteit Wageningen) daarvan 
een theoretisch voorbeeld. Stel: Omikron is twintig procent besmettelijker dan delta, maar 
tevens vijftig procent minder dodelijk. Binnen een maand tijd leidt Omikron door het hogere 
aantal besmettingen dan toch tot twee keer zoveel doden. Bron: Het Parool, 15 december 
2021.  

De GGD is vandaag vanwege drukte telefonisch niet bereikbaar 

De GGD is vandaag vanwege drukte telefonisch niet bereikbaar, meldt de landelijke koepel 
GGD GHOR Nederland. Sinds gisterenavond is het extra druk op het telefoonnummer, toen 
tijdens de persconferentie bekend werd gemaakt dat ook zestigplussers die minimaal drie 
maanden geleden de laatste coronaprik hebben gehad, een afspraak kunnen maken voor een 
boostershot. 

GGD GHOR Nederland meldt dat 'door de honderdduizenden oproepen per dag', het callcenter 
van de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn 'onder extreme druk' staat. Telefoontjes 
worden niet meer aangenomen, om te voorkomen dat het telefoonnetwerk in de problemen 
komt. De telefoonlijn bellen heeft volgens de GGD 'voorlopig geen zin'. Het verzoek is om online 
een prikafspraak te maken. Bron: AD, 15 december 2021. 

Het coronavaccinatiebewijs kent nog geen uiterste geldigheidsdatum 

Het coronavaccinatiebewijs kent in ons land nog geen uiterste geldigheidsdatum, maar dat 
gaat veranderen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid vandaag aan NU.nl. Hoelang 
de vaccinaties geldig blijven is nog de vraag. Coronaminister De Jonge wil die gelijktrekken 
met de geldigheidsduur van het Europese coronabewijs. Daarvoor is een periode van negen 
maanden afgesproken, maar dat kan nog veranderen. 

De reden daarvoor is het feit dat vaccins hun effectiviteit na verloop van tijd verliezen. ‘De 
bescherming tegen ziekenhuisopname en sterfte als gevolg van volledige vaccinatie is nog 
steeds zeer hoog voor de deltavariant’, schrijft De Jonge aan de Kamer. ‘De bescherming tegen 
transmissie neemt echter af, naarmate de volledige vaccinatie langer geleden is afgerond. Dit 
geldt temeer voor de Omikron-variant.’ Bron: AD, 15 december 2021. 

Australië opent grenzen weer voor buitenlandse studenten, geschoolde 
arbeidskrachten en andere visumhouders  

Na bijna twee jaar opent Australië zijn grenzen weer voor studenten, geschoolde 
arbeidskrachten en andere visumhouders, uit het buitenland. De regering in Canberra hoopt 
met de versoepeling van het reisbeleid de economie een impuls te geven. Het land ging aan 
het begin van de coronapandemie op slot voor vrijwel alle buitenlanders bezoekers. Australië 
zal dit jaar de grenzen niet meer openen voor toeristen uit het buitenland. Er is wel een 
reisbubbel afgesproken met Japan en Zuid-Korea. Reizigers uit die landen zijn net als 
visumhouders vanaf woensdag weer welkom in Australië. Bron: AD, 15 december 2021.  
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Van Dissel: Omikron kan leiden tot dubbel zoveel opnames als nu, Astra-
vaccin beschermt niet 

De Omikron-variant kan in potentie leiden tot 600 ziekenhuisopnames en ruim 100 ic-
opnames per dag. Dat zei OMT-voorzitter Jaap Van Dissel zojuist in de Tweede Kamer. Dat is 
het dubbele van het niveau waarop de laatste golf piekte. Vrijdag praat het OMT over eventuele 
verdere maatregelen.  ‘Het is allemaal niet geruststellend.’  

Samen met Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), geeft Van 
Dissel in de Kamer een update van de stand van zaken. Volgens Van Dissel kan 
Omikron begin januari al voor de meerderheid van de besmettingen in Nederland zorgen. Hij 
voegde daaraan toe dat boosteren de effecten van Omikron wel kan dempen. Twee vaccinaties 
bieden volgens hem te weinig bescherming.  

Bij mensen die het AstraZeneca-vaccin hebben is er zelfs géén bescherming meer tegen 
klachten na een besmetting. Of AstraZeneca ook niet beschermt tegen ziekenhuis- of ic-
opname door Omikron, weet Van Dissel nog niet, antwoordde hij op vragen van Kamerlid Joba 
Van den Berg (CDA).   

Van Dissel voegde daaraan toe dat hij niet alarmistisch wil klinken, maar dat Omikron wel 
iets serieus is, ‘waar we ons weer toe moeten verhouden.’ Zijn voorspelling van het aantal 
ziekenhuisopnames dat Omikron kan veroorzaken baseert hij op voorlopig onderzoek uit 
Groot-Brittannië. ‘Als Omikron minder ziek maakt dan delta, worden de data beter. Maar het 
is wel een scenario waar we rekening mee moeten houden.’ 

De Omikron-variant lijkt zich voornamelijk snel te verspreiden omdat onze bescherming tegen 
deze variant minder goed is dan tegen de nu dominante deltavariant. Intrinsiek is hij op het 
eerste oog niet veel besmettelijker, zei Van Dissel. De variant kent een aantal belangrijke 
mutaties, die ervoor zorgen dat onze afweer minder goed werkt. 

Van Dissel baseert zijn inschattingen op studies in onder meer Engeland en Zuid-Afrika. Het 
resultaat is hoe dan ook dat het aantal besmettingen door de nieuwe variant snel kan 
toenemen, zegt Van Dissel. ‘We weten nog een hele hoop niet, dingen die we wel willen weten. 
Bijvoorbeeld of de variant ook ziekmakender is dan de delta. Daardoor is het lastig om het 
effect van Omikron op de ziekenhuisbezetting nu al te modelleren.’  

Vrijdag komt het OMT weer bij elkaar. Ook de eventuele noodzaak van extra maatregelen ligt 
daar op tafel, zegt Van Dissel. Hij hoopt dan een beter inzicht te hebben in de gevolgen van 
Omikron op de ziekenhuisbezetting in de toekomst. In antwoord op vragen van de SGP, zei 
Van Dissel dat ook het systeem met het coronatoegangsbewijs dan onderwerp van gesprek is. 
‘Dat moeten we opnieuw evalueren aan de hand van de nieuwe inzichten, net als de andere 
maatregelen.’ 

Ook Kuipers stelt dat hij nog niet kan inschatten wat de Omikron-variant voor effect kan 
hebben op het aantal ziekenhuisopnamen. Het RIVM en het kabinet houden er in elk geval 
rekening mee dat de variant voor een nieuwe besmettingsgolf na nieuwjaar gaat zorgen 

Kuipers zei eerder deze ochtend dat de boostercampagne al op redelijk korte termijn de 
instroom in de ziekenhuizen kan verlagen. ‘We weten uit Israël dat een boostershot binnen 
twee weken extra bescherming biedt. Wanneer alle zestigplussers een prik gehad hebben, zul 
je dus zien dat een significant deel van de ziekenhuisopnames niet meer plaatsvindt.’ 

Volgens Kuipers is de helft van de patiënten in het ziekenhuis nu gevaccineerd, en op de ic is 
dat dertig procent. De bedoeling van het kabinet is om alle zestigplussers nog deze maand een 
boosterprik aan te bieden, en alle 18-plussers in januari. Aanvankelijk was de planning om 
dat veel langzamer te doen. Minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad, die het kabinet 
advies geeft over onder meer de vaccinatieplanning, vandaag overigens gevraagd om de eigen 
adviezen rond de boostercampagne onder de loep te nemen.  
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Kuipers zegt dat de druk op de ziekenhuizen nog steeds erg hoog is. Gisteren lagen er ruim 
1100 patiënten op een ic-bed, daarmee is de zorg 100 bedden verwijderd van de huidige 
maximale capaciteit van 1224 bedden. Het is veel te vroeg om maatregelen los te laten, zei 
Kuipers. ‘Als we dat doen, gaan we misschien wel richting 30.000, 35.000 besmettingen per 
dag. Dat zou misschien pas anders worden als nog meer mensen beschermd zijn door 
vaccinatie of eerdere besmettingen.’ 

De dagelijkse ziekenhuiscijfers laten volgens Kuipers slechts ‘het topje van de ijsberg’ zien, 
waar het de druk op de zorg betreft. ‘Ook in de thuiszorg en de huisartsenzorg is de druk 
ontzettend hoog.’ Bron: AD, 15 december 2021. 

 

Dennis Magnéé (40) organiseert coronafeesten. © Marnix Schmidt 
 
Deze feestganger organiseert illegale raves: ‘Als ongevaccineerde kom je 
anders nergens binnen’ 
 
Dennis Magnéé (40) organiseert coronafeesten. ‘Zijn’ illegale rave in Montfoort werd 
zaterdagavond, nog voor de muziek en discolampen aangingen, voorkomen door de 
politie. Wat bezielt én beweegt Dennis om feesten te geven in coronatijd? ‘We zijn niemand tot 
last.’ 
 
‘Ook zo’n zin in een rave?’ plaatste Dennis vorige week op zijn sociale mediakanalen. Dat 
bewuste feest moest in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvinden. Midden tussen de 
weilanden, in een boerderij. Feestgangers werden opgeroepen naar een geheime locatie te 
komen, aangeduid met een ‘verlicht hart langs de dijk.’ 
 
Maar tot een feestje kwam het niet. De politie kreeg nog voor aanvang hoogte van het illegale 
feest en verspreidde berichten op de app Telegram, waarin werd gewaarschuwd voor een hoge 
boete. ‘We hebben geprobeerd het feest een beetje geheim te houden. Maar we gunnen 
iedereen een feestje. Daarom hebben we het toch gepromoot en zo kwam de politie ons op het 
spoor’, vertelt Dennis.  
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De Montfoorter kreeg een last onder dwangsom opgelegd van 15.000 euro die hij moest betalen 
als het feest alsnog zou doorgaan. Het feestje werd afgezegd, maar dat weerhoudt Dennis er 
naar eigen zeggen niet van om in de toekomst meer evenementen te organiseren.  
 
‘We zijn sociale dieren en het is nodig om samen te komen’, aldus Dennis Magnéé. ‘Het zou 
een besloten feestje zijn op een boerderij in ‘the middle of nowhere’, tussen de koeien. Daar 
zijn we niemand tot last. We zijn sociale dieren en het is nodig om samen te komen.’ 
 
Dat is voor Dennis dan ook de reden om samen met anderen te blijven feesten. ‘Ik word 
moedeloos van de coronaregels. Als ongevaccineerden komen we nergens binnen en worden 
we gediscrimineerd. Zelf feestjes geven mag niet, dus dan bestaat het leven uit werken, slapen 
en eten. Dat kan niet. De feestjes moeten doorgaan. Dat hebben we nodig om te overleven. 
Raven is leven, zolang we raven blijven we leven.’ 
 
En dus werd de afgelopen weken op sociale media onder de hashtags ‘Wappienation’ en 
‘Koetjesrave’ een groot feest aangekondigd aan de Mastwijkerdijk in Montfoort. Hoe die feestjes 
er dan uitzien? ‘Er komt een dj techno muziek draaien. Dat is voor ons eigenlijk al genoeg. We 
zijn een groep techno liefhebbers en houden van dansen. Ik probeer het leven leefbaar te 
houden door samen naar muziek te luisteren.’ 
 
Door het geven van de feestjes wordt Dennis weggezet als anti-vaxxer, stelt hij zelf. ‘Maar in 
onze groep zitten ook gevaccineerde mensen. We zijn niet anti-vax, we zijn voor keuzevrijheid.’ 
 
We geven de ervaring aan de jeugd om raves mee te maken, aldus Dennis Magnée. 
 
Met de huidige coronaregels zijn evenementen als feesten, festivals en optredens op locatie na 
17.00 uur verboden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Omdat er toch illegale feestjes worden 
gegeven, surveilleert de politie zowel offline als online. ‘Via sociale mediakanalen wordt 
gescand op situaties of gebeurtenissen die strafbaar zijn, zoals het feest in Montfoort’, vertelt 
een woordvoerder van de politie.  
 
‘Vervolgens kijken we hoe we het kunnen aanpakken. Het preventief voorkomen, zoals in deze 
situatie, is waar je het liefst naartoe werkt.’  
 
Dennis heeft zijn lesje nu wel geleerd, zegt hij. ‘Op deze locatie geef ik dus niet nog een keer 
een feestje. Ik wil de boer van wie ik hier iets huur niet verder in de problemen brengen. Maar 
feestjes blijven we geven.’ Zelf vindt de Montfoorter dat hij eigenlijk ‘iets heel goeds’ doet. ‘We 
hebben oud maar ook jong publiek. We geven de ervaring aan de jeugd om raves mee te 
maken. Zij missen dat nu door alle maatregelen, maar je groeit maar één keer op.’ Bron: AD, 
15 december 2021. 

Europa klaar voor strijd met Omikron: ‘We moeten echt iedereen 
vaccineren’ 

Europa is, met meer dan 1 miljard gebruiksklare vaccindoses, volledig toegerust op de strijd 
tegen Omikron. Dat is hard nodig ook, aldus commissievoorzitter Von der Leyen, want het 
aantal besmettingen vliegt omhoog. Met een verdubbeling om de twee à drie dagen zal 
Omikron tegen half januari de dominante variant zijn. 

Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen zei dat vanmorgen in een nog steeds lopend debat 
met het Europese Parlement, voorafgaand aan een top van staats- en regeringsleiders, deels 
gewijd aan corona, morgenavond. Hoewel ook de deltavariant nog wild om zich heen grijpt – 
in sommige lidstaten zijn de besmettingscijfers hoger dan ooit – is Von der Leyen optimistisch 
die met vaccinaties weg te kunnen krijgen: ‘We hebben de middelen. Er liggen meer dan 1 
miljard vaccindoses klaar.’  
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Op dit moment is 66 procent van de EU-bevolking, jong en oud dooreen, dubbel gevaccineerd, 
ofwel ruim 300 miljoen mensen. 62 miljoen hebben hun boosterprik al gehad. Dat is 
belangrijk, aldus Von der Leyen, omdat een driedubbele prik de beste bescherming biedt tegen 
Omikron. Zonder te hinten op verplichte vaccinatie, zoals eerder, onderstreepte ze het belang 
van inenting. ‘We zitten nog steeds met een heel hoge druk op de ziekenhuizen en veel 
overlijdens. De zorg, ouderen, jongeren en ook de economie betalen een hoge prijs. We moeten 
echt iedereen vaccineren.’ 

De zorg, ouderen, jongeren en ook de economie betalen een hoge prijs. We moeten echt 
iedereen vaccineren, volgens Ursula Von der Leyen, Europese Commissie. 

Eén van de middelen om dat te bereiken, aldus EVP-fractieleider Manfred Weber en diens 
liberale collega Stéphane Séjourné, is een veel harder optreden tegen groepen die 
desinformatie verspreiden of twijfel zaaien over het nut van vaccinatie. Weber: ‘Als de sociale 
media daaraan vrijwillig niet willen meewerken, moeten we ze desnoods met wetgeving maar 
dwingen.’ De 1500 coronadoden die nog elke dag in Europa vallen rechtvaardigen dat, vindt 
hij.  

Linkse partijen bekritiseerden de gigawinsten die de farma-industrie op de kap van corona 
verdient. Duizend dollar per seconde, aldus Iratxe García Pérez, socialistisch fractieleider, en 
de extreemlinkse Manon Aubry. Aubry, tot Von der Leyen: ‘Terwijl u hier de barmhartige 
Samaritaan uithangt, houdt u al twee jaar het monopolie van een handjevol multinationals in 
stand. Twee jaar al dat u weigert hun octrooien vrij te geven. In de 120 seconden dat ik hier 
spreek, zijn ze alweer 120.000 dollar rijker geworden.’ 

Na Aubry riepen ook Mohammed Chahim (PvdA) – ‘waarom gaat u niet voor het einde van de 
epidemie in plaats van voor de eigendomsrechten van de producenten?’ - en Samira Rafaela 
(D66) op tot minstens een tijdelijke opheffing van de patenten, zodat ook de bevolking van 
arme landen zich snel kan laten vaccineren. ‘Doen we dat niet, dan blijven er varianten 
rondgaan tot alle letters van het alfabet zijn uitgeput’, aldus de Ierse christendemocraat Sean 
Kelly. Ondanks alle mooie verhalen over Europa als wereldkampioen vaccinexport, moest Von 
der Leyen erkennen, is in Afrika nog maar 7 procent gevaccineerd. ‘Behalve a-solidair ook 
oliedom’, aldus de Vlaamse socialiste Kathleen Van Brempt. Haar fractieleider García Pérez: 
‘We maken van Afrika een coronacontinent.’  Bron: AD, 15 december 2021. 

Danny Vera moet grootste soloshow in Ziggo Dome-uitstellen 

Danny Vera kan voorlopig niet voor een volle Ziggo Dome spelen. Vanwege de verlenging van 
de coronamaatregelen is zijn show in de Amsterdamse concerthal uitgesteld, laat de zanger 
op Instagram weten. 

‘Helaas, door de verlengde coronamaatregelen kan onze show in de Ziggo Dome op 24 
december niet doorgaan’, schrijft Vera. ‘Iedereen die een kaartje heeft, krijgt een e-mail. 
Ondertussen zijn wij druk op zoek naar een nieuwe datum.’ 

Het concert zou de grootste soloshow van Vera tot nu toe worden. Bron: AD, 15 december 
2021. 

Shows van Freek Vonk naar volgend jaar verplaatst 

De tien shows van Freek Vonk in AFAS Live, die komende kerstvakantie gepland stonden, 
worden verschoven naar de kerstvakantie van volgend jaar. ‘Helaas is zojuist tijdens de 
persconferentie duidelijk geworden dat de shows van Freek Vonk niet door kunnen gaan zoals 
ze gepland staan’, deelt de evenementenorganisatie op Twitter. 

‘Ja lieve mensen, lieve jongens en meisjes, ik heb vervelend nieuws’, zegt Vonk in een 
bijgevoegde video. ‘En ik vrees dat jullie na het zien van de persconferentie misschien al weten 
waar deze boodschap over gaat. Het is helaas definitief. Hoezeer ik jullie ook mis. Maar de 
gezondheid van iedereen is het allerbelangrijkste.’ 
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Vanavond werd tijdens de coronapersconferentie bekendgemaakt dat de avondlockdown, de 
sluiting tussen 17.00 uur en 5.00 uur, tot en met in elk geval 14 januari van kracht blijft. 
Ook het houden van 1,5 meter afstand en het verplicht tonen van een coronatoegangsbewijs 
in onder meer de horeca en culturele instellingen blijven verplicht. Bron: AD, 15 december 
2021. 

EMA geeft Janssen-vaccin groen licht als optie voor boosterprik 

De Europese medicijntoezichthouder EMA geeft het Janssen-vaccin het groene licht als optie 
voor de boosterprik. De aanvullende vaccinatie met Janssen 'kan worden overwogen' voor 
mensen van 18 jaar en ouder, oordeelt EMA. Tussen de eerste en de aanvullende prik moet 
minimaal twee maanden zitten. 

In hoeverre er risico op zeldzame bijwerkingen is, kan de medicijnautoriteit nog niet 
beoordelen. Het vaccin kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot trombose en een tekort aan 
bloedplaatjes, zover is bekend. Dit ernstige ziektebeeld wordt bij de boosterprik 'zorgvuldig 
gemonitord', aldus EMA. Bron: AD, 15 december 2021. 

Coronaminister De Jonge heeft Gezondheidsraad gevraagd om  eigen 
adviezen over boostercampagne onder de loep te nemen 

Coronaminister De Jonge heeft de Gezondheidsraad gevraagd om de eigen adviezen over de 
boostercampagne onder de loep te nemen, schrijft hij in een brief aan de Kamer. De adviezen 
van de Gezondheidsraad zijn een belangrijke leidraad voor het kabinet, en worden vaak 
gevolgd. 

De raad adviseerde in september om voorbereidingen te treffen voor een boostercampagne, 
maar kwam pas vorige maand met het advies om te beginnen de boosterprikken te zetten. De 
Jonge heeft de raad gevraagd 'te reflecteren op de opeenvolgende adviezen over 
boostervaccinatie, zowel procesmatig als inhoudelijk'. 

Daarbij vraagt hij specifiek te kijken naar een aantal Israëlische onderzoeken naar het effect 
van een boosterprik 'en te reflecteren op de vraag of op basis van deze Israëlische studies 
destijds tot een andere afweging gekomen had kunnen of moeten worden met betrekking tot 
de timing van de boostercampagne'. Bron: AD, 15 december 2021.  

Onderzoek: verloop corona bij kinderen doorgaans niet ernstiger dan bij 
verkoudheid 

Kinderen krijgen bij een corona-infectie doorgaans niet ernstigere klachten dan bij een 
willekeurige verkoudheid. Dat blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht. Ruim 300 gezinnen, 
waarvan gezinsleden verkouden waren of corona hadden, zijn tijdens het onderzoek 
nauwgezet gevolgd om het precieze ziekteverloop na een virusinfectie te bestuderen. 

‘Dat kinderen minder vaak ziek worden van corona dan volwassenen weten we natuurlijk al 
langer’, vertelt kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning als hoofdonderzoeker. ‘Maar het 
mooie van deze studie is dat we nu echt op basis van heel gedetailleerde gegevens over 
ziekteverschijnselen kunnen laten zien wat het verloop van de virusinfectie is.’ 

In totaal hielden 1209 mensen, onder wie 582 kinderen, tussen september 2020 en juni 2021 
dagboeken bij om hun symptomen bij een luchtweginfectie vast te leggen. Ook werd via PCR-
testen gecontroleerd welk virus ze precies onder de leden hadden. 

Wat daarbij opvalt is dat al tijdens de eerdere coronagolven het virus wijdverbreid rondging 
onder jonge kinderen (tot en met 12 jaar oud). Dit was in een tijd dat de extra besmettelijke 
deltavariant nog niet zijn intrede had gedaan. 

Op jaarbasis had twintig tot veertig procent van de kinderen binnen het onderzoek het 
coronavirus opgelopen. Via een extrapolatie schatten de onderzoekers in dat na twintig 
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maanden met deze coronapandemie tot wel twee derde van de kinderen onder de 12 jaar in 
Nederland het virus mogelijk heeft gehad. 

Dat is beduidend hoger dan eerder werd aangenomen. ‘Tot voor kort hadden we nog niet zo 
heel veel gegevens op dit vlak’, zegt Bruijning. ‘Er waren natuurlijk de resultaten van het 
serologische onderzoek (waarbij wordt gekeken hoeveel mensen in Nederland antistoffen in 
hun bloed hebben, red.). De laatste meting was van juni 2021 en toen leek het erop dat tussen 
25 en 30 procent van de kinderen antistoffen in hun bloed hadden. Dat cijfer is toen als maat 
aangehouden.’ 

Dankzij de dagboeken die ze allemaal hebben bijgehouden, konden we de symptomen van 
corona en andere luchtweginfecties goed met elkaar vergelijken, aldus Patricia Bruijning, 
kinderarts-epidemioloog. 

Tegelijkertijd bestond in de medische wereld het vermoeden dat dit cijfer in de werkelijkheid 
hoger moest liggen. Want antistoffen worden na infectie niet altijd zichtbaar of ze verdwijnen 
na verloop van tijd. 

Het onderzoek van UMC Utrecht bevestigt dit vermoeden. De reden dat het hogere aantal 
infecties onder kinderen destijds werd gemist, ligt er voor een deel aan dat er destijds minder 
werd getest. Kinderen hoefden zich alleen bij ernstigere symptomen als koorts te testen. 

Wat ook meespeelt is dat bij kinderen de symptomen van een coronabesmetting niet of 
nauwelijks verschillen van een doorsnee verkoudheid. Bruijning: ‘Dankzij de dagboeken die 
ze allemaal hebben bijgehouden, konden we de symptomen van corona en andere 
luchtweginfecties goed met elkaar vergelijken. Bij kinderen zie je dan dat er qua ernst en soort 
klachten helemaal geen verschillen zitten tussen corona of een verkoudheid. Overigens is dat 
bij volwassenen nadrukkelijk niet zo, dat laat dit onderzoek ook zien.’ 

Ook al is corona in het algemeen ongevaarlijk voor kinderen, uitzonderingen bestaan er wel. 
Zoals bijvoorbeeld MIS-C, dat staat voor Multisystem Inflammatory Syndrome Children. Dit is 
een zeer zeldzame, ernstige ontstekingsreactie die op kan treden bij kinderen na corona. De 
complicatie MIS-C wordt enkele weken tot enkele maanden na corona gezien. Het beeld begint 
vaak met koorts en de klachten nemen toe in ernst in de loop van dagen. 

De resultaten van het onderzoek werpen meteen de vraag op of kinderen onder de 12 jaar nog 
gevaccineerd moeten worden. De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet recent om de 
vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar oud mogelijk te maken. De keuze of een kind wel 
of niet gevaccineerd wordt, ligt wel bij de ouders. 

‘Dat is een goed advies van de Gezondheidsraad’, zegt Bruijning. ‘Men had in dat advies ook 
mogen aangeven dat het aannemelijk is dat bij kinderen die het virus al hebben gehad, de 
kans waarschijnlijk kleiner is dat ze nog ernstig ziek kunnen worden van corona. De 
vaccinatie heeft voor hen dus minder toegevoegde waarde heeft dan voor iemand die nog geen 
corona heeft gehad. Dat hadden ze ook in het advies mogen zetten. Dan kunnen ouders nog 
beter een afweging maken. Veel ouders weten nu wel of hun kind corona heeft gehad, juist 
omdat er nu veel meer wordt getest.’ Bron: NOS, 14 december 2021. 

Corona brengt rust in het leven van de midlifer 

Veertigers en vijftigers De tevredenheid onder veertigers en vijftigers is volgens het CBS het 
minst beïnvloed door corona. 

‘Het heeft hem goed gedaan. Hij is er een heel andere man door geworden. Een stuk relaxter, 
meer gefocust.’ De 42-jarige Anne Bultman kijkt haar vent liefdevol aan, midden op het 
winkelplein in Amersfoort-Vathorst. Ze maken er een lunchwandeling. 
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Pim Bultman (41) knikt. ‘Ik was voor mijn werk altijd de helft van de maand weg. ’s Ochtends 
om half vijf op voor een vlucht en na een paar dagen weer thuis, om twaalf uur ’s nachts. En 
daarna weer.’ 

‘Hij is er veel meer bij nu’, zegt Anne Bultman. ‘Hij heeft meer tijd voor het gezin. En voor 
vrienden, familie. Eerst had hij niet altijd zin in die sociale dingen.’ 

 Pim Bultman: ‘En we zijn erachter gekomen dat onze oudste zoon een achterstand had met 
Engels. Dat hadden we zonder thuisonderwijs nooit geweten. We hebben dat toen samen 
opgepakt.’ 

Begin dit jaar was NRC ook in Vathorst, een nieuwbouwwijk met eengezinswoningen. Glurend 
door de ramen zag je toen overal mensen achter hun laptop zitten, huis na huis na huis. 
Corona had de leefstijl van bewoners veranderd. Ze stonden niet meer dagelijks in de file naar 
hun werk, maar bleven thuis. Je zag ze wandelen op doordeweekse middagen over de anders 
zo lege straten, op weg naar een lunchbroodje of – met oortjes in – bezig in een call. 

En nu, bijna een jaar later? Hetzelfde beeld. 

Wat tijdelijk leek, duurt alweer anderhalf jaar, bijna twee. Alleen deze zomer, toen het oude 
leven even terug was, stonden er weer files vanuit de wijk richting de A1. Maar toen het aantal 
besmettingen vervolgens toenam, schoot heel Vathorst weer in de coronastand. Net zo 
makkelijk. Ongemerkt is de opgedrongen leefstijl voor de meesten gaan voelen als een 
vertrouwde jas. Oude gewoontes verbleken, nieuwe slijten in. 

Voorheen was het soms wel héél veel. Sociale verplichtingen waar je niet altijd zin in had. 
Bepaalde verjaardagen, volgens Erik Wardekker bruiloftsfotograaf. 

Wat als dit nog jaren voortduurt? In zijn studio aan huis haalt Erik Wardekker (45) zijn 
schouders op. ‘Je vindt je draai er wel in.’ 

Wardekker is bruiloftsfotograaf en begin dit jaar stond NRC ook al voor zijn deur. Toen werd 
hij halverwege naar binnen geroepen door zijn zoontje, die hulp nodig had bij het schoolwerk. 
Nu zijn de scholen gewoon open en heeft Wardekker alle tijd. Hij was net bezig met wat 
trouwalbums inpakken. Kop thee erbij. Aan de andere kant van de muur klinkt zijn vrouw, 
bellend voor haar werk. 

‘Ga zitten’, zegt Wardekker die aanschuift aan een houten tafel. ‘Het was even wennen in het 
begin’, zegt hij. 

‘Maar corona brengt ook wel iets goeds in het leven. Er is een stukje druk weggevallen. 
Voorheen was het soms wel héél veel. Sociale verplichtingen waar je niet altijd zin in had. 
Bepaalde verjaardagen. En nu kom je nader tot elkaar als gezin. Lekker met z’n vieren.’ Over 
zijn inkomsten maakt hij zich niet druk. ‘Ik ben voor heel 2022 volgeboekt.’ 

Corona brengt rust in het leven van de ‘midlifer’. Minder haasten, minder hoeven. Dat zegt 
ook de 51-jarige Monique Van Dijk-Jogems op weg naar het winkelcentrum voor een 
boodschapje. ‘Ik amuseer me thuis. En buiten, als je naar de Hema gaat, is het nergens druk. 
Héérlijk.’ 

Ook Gerjon Ehrenhard (47), bezig aan een wandeling verderop, ‘hobbelt vrolijk door’. Corona 
heeft hem zeker niet ongelukkiger gemaakt. Ehrenhard was al niet van de enórme sociale 
netwerken – ‘liever wat kleiner, intensiever’ - en door corona heeft hij meer tijd voor zijn gezin. 
‘Ik ben purser en mijn vrouw vliegt ook. We vlogen altijd tegen elkaar in waardoor ons kind 
veel opvang nodig had. Nu zijn we vaker samen thuis.’ 

De veertigers en vijftigers hebben niet zo veel te klagen, en dat klopt ook wel met de statistiek. 
Hun tevredenheid is volgens het CBS het minst beïnvloed door corona. Waar onderzoeken 
uitwijzen dat in de andere leeftijdscategorieën geluk en welzijn soms fors zijn gedaald ten 
opzichte van 2019, is er bij hen niet zo veel verschil. En ja, natuurlijk zijn er uitzonderingen. 
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Onder alleenstaanden – en alleenstaande ouders – heeft corona geleid tot een toename van 
negatieve gevoelens zoals eenzaamheid. Maar de scheidingsgolf, die vooraf werd verwacht, is 
uitgebleven. En ook het aantal zelfmoorden nam niet toe. 

De gemiddelde veertiger heeft zijn leven al op de rit en dat maakt uit, zegt Jan Latten, die als 
hoogleraar sociale demografie werkte bij de Universiteit van Amsterdam en het CBS. „Jongere 
mensen moeten hun leven nog opbouwen. Die zitten in een fase van expansie. Elke stap in 
hun leven is een stap vooruit, en dan wil je geen drempels ervaren.’ Vandaar ook hun 
frustratie in deze crisis, schreef hij in een onlangs gepubliceerd boek over levensfases, 
getiteld Geen Paniek! ‘Corona drukt hen met de neus op de feiten: het leven is niet zo 
maakbaar. Maar daar hoor je pas achter te komen na je veertigste, niet al op je twintigste.’ 

Bij de gemiddelde midlifer is dat besef al ingedaald. Die is oké met zijn leven. Die heeft al die 
stappen waar jongeren zo op hopen, al doorlopen: baan, partner, vrienden, koophuis, 
kinderen. „Die hoeft niet zo veel meer’, zegt Latten. „Het leven is wat het is. En dat wat hij 
heeft bereikt, wil hij graag behouden. En als dan de straf is dat je moet thuiswerken.’ 
 
Reinier Bavinck (50), thuis op de bank, zet grote ogen op. ‘Dit nog jarenlang volhouden? Ik 
zou het verschrikkelijk vinden.’ 

Bavinck werkt in de creatieve sector. Hij is teamleider van 35 muziekdocenten en dirigent van 
drie gezelschappen. In loondienst, dat wel. Maar zie in deze tijd maar eens een theaterkoor, 
een muziektherapiesessie en een orkest te leiden. 

In de allereerste lockdown buitelden de online initiatieven nog over elkaar heen. ‘Muziekklas 
in Teams! Zingen via Zoom!’ In de tweede lockdown, begin dit jaar, toen NRC bij hem voor de 
deur stond, vertelde Bavinck dat niemand er meer zin in had. Het ging niet, digitaal 
musiceren. 
 
En nu? Bavinck gaat zitten op zijn bank en geeft de hond een aai. ‘Mensen zijn er helemáál 
klaar mee. En ze nemen de maatregelen ook niet meer allemaal serieus. Ja, we blijven binnen 
de wet. We doen de coronacheck, we houden afstand, we ventileren. Maar die avondlockdown? 
Alle avondrepetities hebben we verplaatst naar zaterdagmiddag en daar was bijna iedereen 
het mee eens. Er is zoveel repeteerachterstand. Er zijn koorleden in de coronatijd gestopt. 
Continuïteit is belangrijk nu, anders valt de groep uiteen.’ 
 
Eén voordeel ziet Bavinck als teamleider wel: de online vergaderingen. ‘Er wordt niet geleuterd, 
iedereen zit op tijd klaar. En dat was in de creatieve sector vóór corona wel eens anders.’ 
 
Thuiswerken went, ook onder de teamleiders en de managers – van oudsher goed 
vertegenwoordigd onder veertigplussers. Dat is wat Mark van Vugt, hoogleraar psychologie 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, ziet in onderzoeken naar werkbeleving. ‘Het 
thuiswerkadvies in de eerste lockdown werd onder leidinggevenden ervaren als een hele zware 
klus. Maar nu gaat het makkelijker.’ 
 
Er wordt op managers die vanuit huis werken minder een beroep gedaan, ziet Van Vugt. ‘Bij 
deze groep rijzen ook wel vragen als: was al dat managen vóór corona eigenlijk allemaal wel 
nodig? Leidinggeven draait nu meer om de inhoud, je werkelijke competentie.’ En ja, dat kan 
voor sommige managers, de dominante types gericht op status, ook best beangstigend zijn. 
Maar over het algemeen ziet Van Vugt onder leidinggevenden meer tevredenheid, ook in hun 
werk-privébalans. En ja, het is jammer dat de borrel niet meer doorgaat. ‘Maar veertigplussers 
hebben hun netwerk al.’ 
 
‘Ik voel me bijna schuldig om het te zeggen’, zegt Reinier Bavinck in zijn woonkamer, „maar 
ik kom er relatief makkelijk mee weg.’ Dit betekent niet dat hij „het slagveld’ om hem heen 
niet zíét. Al die creatieve zzp’ers om hem heen, werkloos geraakt door corona. De vriend van 
zijn dochter die worstelt met zijn horecazaak. Wat een ellende.’ Zijn 87-jarige moeder die na 
een auto-ongelukje afgelopen week heeft besloten niet meer te rijden en vanwege corona straks 
„nóg geïsoleerder’ raakt. 
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‘Hoe eerder voorbij, hoe liever’, zegt Mariëlle de Ruiter (51) met een volle boodschappentas bij 
de Jumbo. Op háár heeft corona geen effect. Maar wel op de mensen die ze liefheeft. Op haar 
moeder die ze eerste elke paar weken zag ‘en nu al vijf maanden niet’. Op haar drie puberzoons 
voor wie telkens alles wegvalt: school, voetbal, uitgaan. De schoolprestaties van haar zoons 
blijven achter. En ze gamen veel sinds corona. 

Laatst zette Mariëlle de Ruiter haar oudste zoon neer pal naast haar man, die als ict’er al bijna 
twee jaar thuis werkt. ‘Zo, en nu ga je huiswerk maken.’ Draaide hij toch weer z’n scherm 
ietsje weg, om spelletjes te spelen. Ze ziet dat haar kinderen sinds corona ongelukkiger zijn. 
‘En dat vreet aan je. Ik slaap er niet goed van.’  Bron: NRC, 13 december 2021. 

Basisschool De Bouwsteen op slot na corona-uitbraak 

Basisschool de Bouwsteen in Finsterwolde gaat voor tien dagen op slot. Dit heeft directie in 
overleg met de GGD besloten. Op de school is corona uitgebroken. De Bouwsteen zit gevestigd 
in het Multi Functioneel Centrum De Hardenberg. 

Vanwege de snelle opmars van de Omikron-variant overweegt het demissionaire kabinet toch 
of de basisscholen eerder dicht moeten voor de kerstvakantie. Dat zeggen bronnen in Den 
Haag. Het kabinet is er nog niet uit, dinsdag valt een besluit. 

Het Outbreak Management Team heeft het kabinet eerder geadviseerd om een langere 
kerstvakantie voor scholen te overwegen, maar het kabinet zei tot nu toe dat het de inzet was 
om scholen open te houden. Bron: OldambtNU, 13 december 2021. 

Oekraïne verlengt huidige coronamaatregelen met drie maanden 

Oekraïne verlengt de huidige coronamaatregelen met drie maanden. Gezien de lage 
vaccinatiegraad in het land gelden die door de verlenging tot 31 maart, laat premier Denys 
Shmygal vandaag weten. ‘Tot de vaccinatiegraad in Oekraïne 70 procent bereikt, moeten we 
ons vasthouden aan de geldende restricties.’ 

Uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat van de 41 miljoen inwoners er 
slechts 12,6 miljoen volledig zijn ingeënt. Pakweg zo'n 30 procent. Het land stelde tot nu toe 
3,6 miljoen coronabesmettingen en officieel ongeveer 92.000 sterfgevallen door toedoen van 
Covid-19. Bron: AD, 15 december 2021. 

In Frankrijk aantal coronapatiënten op ic-afdelingen rond kerstdagen op 
4000  

De Franse regering verwacht dat het aantal coronapatiënten op de ic-afdelingen rond de 
kerstdagen op zo'n 4000 zal liggen. Woordvoerder Gabriel Attal zegt ook dat er op dit moment 
geen aanwijzingen zijn dat de Omikron-variant voor ernstigere klachten zorgt dan de 
deltaversie van het coronavirus. Gisteren lager er 2792 Fransen met Covid-19 op de intensive 
cares. Bron: AD, 15 december 2021.  

Om boostercampagne te versnellen moet GGD er 9000 mensen bij hebben 

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zegt dat de GGD's er 9000 mensen bij moeten 
hebben om de boostercampagne te kunnen versnellen, zoals zorgminister De Jonge deze week 
aankondigde. De totale GGD-capaciteit voor de prikcampagne moet groeien van 18.000 naar 
zo'n 27.000 mensen. 

De Jonge wil dat alle volwassenen uiterlijk de tweede helft van januari hun aanvullende prik 
aangeboden krijgen. Via de site ggdreservisten.nl hebben zich inmiddels zo'n 12.000 personen 
als vrijwilliger gemeld. Of die allemaal geschikt zijn om te helpen, wordt nog onderzocht, aldus 
de GGD.  
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Uitzendbureaus helpen de GGD met de selectie. ’Er wordt gekeken of ze voldoende 
gekwalificeerd zijn. Of ze bevoegd zijn om medische handelingen uit te voeren, ervaring 
hebben en of ze voldoende uren per week beschikbaar zijn.’ Ook springen medewerkers van 
het Rode Kruis, studenten en Defensiepersoneel, bij.  

Er zijn momenteel 85 GGD-priklocaties. Dat aantal breidt de komende maand uit naar 100. 
Daarnaast zijn er 40 zogenoemde 'satellietlocaties', die een paar dagen per week geopend zijn 
en in bepaalde wijken voorzien in 'een specifieke vraag naar vaccinaties'. Tot slot zijn er 10 
XXL-priklocaties van de GGD in bedrijf. Bron: AD, 15 december 2021.  

Tweede Kamer hekelt late schoolsluiting 

Het chagrijn in de Tweede Kamer over het verlengen van de coronamaatregelen is groot, zo 
blijkt vanmiddag in het debat daarover. Met name de late beslissing om de basisscholen toch 
te sluiten krijgt forse kritiek. 

Heel Europa wordt getroffen door de nieuwe Omikron-variant, alleen lijkt het dat Nederland 
continu achter de feiten aanloopt, stelde Jan Paternotte van D66. ’Ik zie dat er in de rest van 
Europa eerder en meer geboosterd is, waar meer getest is, een 2G-beleid geldt en meer belang 
gehecht wordt aan ventilatie’, aldus Paternotte. Gevolg is dat de horeca nog open is en er geen 
avondlockdown geldt.  

Ook de beslissing om de basisscholen volgende week toch te sluiten, wordt door zowel coalitie 
als oppositie gezien als voorbeeld van de trage besluitvorming. ‘Het lijkt alsof het kabinet 
telkens te laat ingrijpt’, stelde Attje Kuiken van de PvdA.  

De VVD kon er weinig tegenin brengen. ‘Het was inderdaad prettig geweest als dat eerder was 
besloten, dan hadden ouders en scholen zich daarop kunnen voorbereiden’, meende Aukje de 
Vries. Ze beklemtoonde echter het besluit ‘verdedigbaar’ te vinden. 

De oppositie wijst ook op de inconsequenties van het beleid. ‘De scholen zijn dicht, maar 
mensen kunnen overdag wel naar de Ikea en de kroeg en de Efteling is gewoon open’, stelde 
Kuiken. GroenLinks vraagt zich af waarom het kabinet niet de pretparken sluit. ‘Wij hebben 
liever kort daadkrachtig ingrijpen in plaats van wéér een kwakkelwinter’,  stelde Lisa 
Westerveld. Bron: AD, 15 december 2021. 

Zorgen om Afrika Cup: Omikron-variant zet toernooi op losse schroeven 
 
De Afrikaanse voetbalfederatie CAF onderzoekt of de Afrika Cup in januari wel door kan gaan. 
Dat meldt de Franse sportzender RMC Sport op basis van anonieme bronnen. 
 
De opmars van de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus zou voor de CAF reden zijn 
om nog eens goed te kijken of de Afrika Cup op 9 januari wel van start kan gaan in Kameroen. 
De finale van het toernooi is voor 6 februari gepland. De Afrika Cup werd in januari van dit 
jaar al niet gespeeld vanwege corona.  
 
De zorgen over de Afrika Cup zijn de afgelopen weken toegenomen, vanwege de Omikron-
variant die in Zuid-Afrika voor het eerst werd ontdekt. Niet alleen bondscoaches van 
deelnemende landen vragen zich af of het wel verstandig is het toernooi volgende maand in 
Kameroen te houden. Engelse voetbalclubs staan ook niet te popelen om hun Afrikaanse 
spelers af te vaardigen. 
 
Bij terugkeer in Groot-Brittannië zouden die eerst weer in quarantaine moeten voordat ze weer 
in Premier League mogen uitkomen. Het Engelse profvoetbal heeft al veel last de pandemie. 
Duels van Manchester United en Tottenham Hotspur werden recentelijk uitgesteld na een 
corona-uitbraak. 
 
In Nederland volgen onder meer Ajax en PSV de ontwikkelingen rond de Afrika Cup op de 
voet. Deze clubs treffen elkaar op 23 januari in Eindhoven. Middenvelder Ibrahim Sangaré 
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van PSV en topscorer Sébastien Haller van Ajax zijn normaal gesproken basisspelers bij 
Ivoorkust, dat zich ook voor de Afrika Cup heeft geplaatst. 
 
De European Club Association (ECA), de belangenbehartiger van de grootste clubs van 
Europa, maakt zich in verband met de Omikron-variant van het coronavirus ook zorgen over 
de Afrika Cup. ‘Het bestuur heeft zijn grote bezorgdheid uitgesproken over de veiligheid en het 
welzijn van spelers in aanloop naar de Afrika Cup en de komende interlandperiodes begin 
2022’, zei de ECA anderhalve week na een bijeenkomst. ‘Met name in het licht van de 
verslechterde volksgezondheidssituatie en de grote uitdagingen waarmee de landen in 
afgelopen interlandperiodes te maken hebben gehad.’ Bron: AD, 15 december 2021. 
 

 

Chefkok Olaf Bouman van Cuisonne. © Foto Ruud Voest  
 
Lekker achterover leunen tijdens de kerst: chefkok Olaf (47) kookt 
gewoon bij je thuis (en doet de afwas) 
 
Grote familiediners en uitgebreid restaurantbezoek 's avonds zitten er met kerst niet in dit 
jaar. Dat neemt niet weg dat men zich wél in de watten kan laten leggen door een chef-kok. 
Kok Olaf Bouman (47) komt ‘gewoon’ bij de mensen thuis, en is daarin niet de enige. De 
thuiskok is populair. ‘Het wordt steeds chiquer.’ 
 
Hij verzorgt de complete avond. Van serviesgoed tot de afwas: wie zin heeft in een chique 
kerstdiner aan huis, kan dat met een gerust hart aan Bouman overlaten. De Utrechtse chef 
verzorgt al meer dan tien jaar het hele jaar door ‘thuisdiners’ met zijn bedrijf Cuisonne en ziet 
de populariteit daarvan groeien. ‘Thuiskoks doen het al jaren goed, maar zeker de laatste tijd 
is de vraag groot. Mensen zoeken in deze tijd naar alternatieven voor uit eten gaan.’ Bron: AD, 
15 december 2021.  
 
In Duitsland ontstaat tekort aan vaccins doordat veel mensen sneller een 
boosterprik krijgen 
 
Doordat veel Duitsers sneller een boosterprik krijgen, dreigt bij onze oosterburen een tekort 
aan coronavaccins te ontstaan. De kersverse gezondheidsminister Karl Lauterbach heeft, na 
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een inventarisatie van de voorraad, erkend dat er niet voldoende doses zijn. ‘Dat was een 
verrassing voor velen, ook voor mij’, zegt hij. 
 
De vorige gezondheidsminister, Jens Spahn, krijgt de schuld in de schoenen geschoven. 
Volgens Hubertus Heil, partijgenoot van Lauterbach en minister van Werkgelegenheid, 
zou Spahn 'geen schoon schip' hebben gemaakt. Onder Spahn zou de campagne zijn versneld, 
maar het tekort heeft hij niet zien aankomen. 
 
De Duitse artsenorganisatie Bundesärztekammer reageert met onbegrip en spreekt van een 
'fataal signaal'. Lauterbach probeert 'conform de Europese regels' met spoed nieuwe vaccins 
te bestellen, ook direct bij bedrijven. In januari zijn er, volgens Der Spiegel, 1,2 miljoen 
doses Pfizer/BioNTech beschikbaar. Er is vijf keer zoveel nodig. Bron: AD, 15 december 2021. 
 
Situatie in ziekenhuizen kan heel ernstig worden als Omikron nieuwe 
golf veroorzaakt 
 
De situatie in de ziekenhuizen kan heel ernstig worden, als de Omikron-variant tot een 
nieuwe golf besmettingen en nieuwe instroom leidt, vreest ic-baas Diederik Gommers. De 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care waarschuwt op NPO Radio 1 dat 
de prognoses 'ongelooflijk somber' zijn.  
 
‘We verwachten in de komende weken dat de Deltavariant afneemt, dat we iets meer lucht 
krijgen. Als zorgprofessionals moeten we in januari even op adem komen. Maar we gaan ons 
op het slechtste voorbereiden voor februari’, zegt het hoofd van de ic-afdeling van het 
Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum.  
 
RIVM-directeur Van Dissel rekende eerder vandaag voor dat Omikron in ons land tot 600 
ziekenhuisopnames per dag kan leiden, waarvan 100 op de ic's. ’Dan ga je richting de 1700 
tot 2000 ic-patiënten met Covid’, zegt Gommers. ‘Zoveel bedden hebben we niet en moet je 
keuzes gaan maken. De code zwart waar we het al vaker over hebben.’ Bron: AD, 15 december 
2021. 

ANBO roept zestigplussers die AstraZeneca-vaccin kregen op om 
boosterprik zo snel mogelijk te halen 

Ouderenbond ANBO roept zestigplussers die het AstraZeneca-vaccin hebben gehad op om 
hun boosterprik zo snel mogelijk te halen. AstraZeneca lijkt, zo zei RIVM-voorman Van Dissel 
vandaag, niet te beschermen tegen ziek worden door Omikron. 

Mensen die AstraZeneca hebben gehad krijgen een boosterprik met de vaccins van Pfizer of 
Moderna. Vanwege de beperkte bescherming tegen de Omikron-variant is het 'des te 
belangrijker' dat ouderen zo snel mogelijk een boosterprik krijgen. 

Sinds vandaag geldt dat wie minimaal drie maanden terug een laatste prik kreeg een afspraak 
kan maken voor een booster. ‘Dus laat je snel boosteren, om je bescherming weer op peil te 
krijgen’, spoort de bond aan. Bron: AD, 15 december 2021. 

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is vandaag gedaald tot 2622 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gedaald tot 2622. Dat 
zijn er 122 minder dan gisteren. Het is daarmee de grootste daling sinds 19 mei, zo valt op te 
maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 

Op de intensive cares nam het aantal Covidpatiënten af met acht tot 626. Op 
de verpleegafdelingen liggen 1996 coronapatiënten, 114 minder dan een dag eerder. Dat is 
het laagste aantal in meer dan drie weken. 
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In de afgelopen 24 uur zijn er 34 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 222 nieuwe Covidpatiënten binnengebracht. Dat zijn er bij elkaar 
42 minder dan dinsdag. 

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, wees eerder deze week al op 
de daling van het dagelijkse aantal nieuwe coronapatiënten dat wordt opgenomen. Maar dat 
heeft volgens hem pas na een tijdje effect op de druk in de ziekenhuizen. Pas als er 
dagelijks minder dan twintig nieuwe coronapatiënten op de ic's worden opgenomen, daalt de 
bezetting dusdanig dat de reguliere zorg weer kan worden opgepakt. Bron: AD, 15 december 
2021. 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 13.557 positieve 
coronatests geregistreerd 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 13.557 positieve coronatests geregistreerd. 
Het is de derde dag op rij dat dit aantal onder de 14.000 zit. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de 
afgelopen week 111.890 positieve tests. Dat is 24 procent lager dan het totaal over de zeven 
dagen ervoor. Het is de snelste daling op weekbasis sinds 8 augustus. 

Gemiddeld waren er in de afgelopen week 15.984 positieve tests per dag. Dat is het laagste 
niveau sinds 16 november, ongeveer een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de tiende 
dag op rij. 

Amsterdam telde 688 positieve tests, Den Haag 466 en Rotterdam 447. In Utrecht kregen 314 
mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Almere werden 197 
besmettingen vastgesteld. Vier gemeenten hadden geen enkele positieve test. 

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 41 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de 
besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet 
zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. 

In de afgelopen week zijn 414 sterfgevallen geregistreerd; gemiddeld zo'n 59 per dag. Bron: 
AD, 15 december 2021. 

De GGD Zaanstreek-Waterland is woensdag gestopt met het 
vaccineren op pop-uplocaties nadat zich een onveilige situatie voordeed 

De GGD Zaanstreek-Waterland is woensdag gestopt met het vaccineren op pop-uplocaties 
nadat zich een onveilige situatie voordeed in een ziekenhuis in Purmerend. Bij de tijdelijke 
priklocatie van het Dijklander Ziekenhuis was het vandaag ontzettend druk, zegt GGD-
woordvoerster Rosanne Heijne tegen deze site. 

‘Vanochtend kwamen veel mensen op deze locatie af omdat zij een boosterprik wilden.’ Op 
Facebook klagen ziekenhuisbezoekers over de situatie. ‘Ik kwam er voor een revalidatie. Maar 
het was bizar druk in de gangen.’ 

De GGD-woordvoerster vermoedt dat veel mensen na de persconferentie van gisteravond snel 
een boosterprik wilden gaan scoren. ‘Maar we bieden helemaal geen derde prik aan op die 
locatie. Een aantal reageerden daarop helaas agressief naar ons personeel.’ 

Heijne weet niet of er naast verbale agressiviteit ook medewerkers zijn aangevallen. ‘Punt is 
dat de situatie onveilig was. We stoppen daarom deze week met het prikken op tijdelijke 
locaties.’ Voor coronavaccinaties kunnen omwonenden terecht op de grote priklocatie PG1 in 
Zaandam. De woordvoerster wijst er verder op dat het niet mogelijk is om een boosterprik te 
krijgen zonder afspraak. Bron: AD, 15 december 2021. 
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In allerlei gemeentes vonden al demonstraties plaats tegen de coronaregels. Ook in Den Haag, 
eerder. Deze foto is daar gemaakt. © ANP 

Ziekenhuis verbaasd over ‘bezorgde burgers’: ‘Wringen ons al in bochten 
om iederéén te behandelen’ 

Een pamflet van ‘een grote groep bezorgde burgers’ verspreid in het ziekenhuis in Zwijndrecht, 
zorgde voor flink wat opgetrokken wenkbrauwen. 

De groep, die zich ongetwijfeld niet geheel toevallig laat afkorten met de letters GGD, verzet 
zich hevig tegen de ‘dictatoriale coronaregels van de overheid’ en doet een dringend beroep op 
het gevoel van het zorgpersoneel. ‘We vragen jullie ons en onze kinderen, al dan niet 
gevaccineerd of getest, de zorg te verlenen die we behoeven.’ Bron: AD, 15 december 2021. 

Defensie is bereid om meer mensen in te zetten om de GGD'en te helpen 

Defensie is bereid om meer mensen in te zetten om de GGD'en te helpen, nu die in korte tijd 
veel meer boosterprikken moeten geven. Zo'n 1500 militairen zijn beschikbaar, twee keer zo 
veel als nu, heeft het ministerie woensdag besloten. 

Of ze worden ingezet en waar, hangt af van verzoeken van de GGD. Wanneer die om hulp 
vraagt, kunnen de militairen binnen een paar dagen aan de slag. 

Momenteel helpen 391 militairen in teststraten door het hele land. Daarnaast zijn zo'n 190 
militairen betrokken bij het vaccineren in de GGD-regio's Drenthe, Gelderland-Midden en 
Zeeland. Op donderdag gaan militairen ook aan de slag in Noord- en Oost-Gelderland. ‘Op 
basis van de vragen van de GGD'en worden dat er steeds meer. Die samenwerking loopt goed’, 
laat een defensiewoordvoerder weten. 

Demissionair coronaminister Hugo De Jonge kondigde dinsdag aan dat de 
boosterprikcampagne wordt versneld. Het is de bedoeling dat iedere volwassene voor eind 
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januari de kans heeft gekregen om een boosterprik te halen. Volgens koepelorganisatie GGD 
GHOR Nederland hebben ze 9000 extra mensen nodig om die prikken te zetten. Bron: AD, 15 
december 2021. 

De noodopvang op scholen en kinderopvang voor kinderen 
van ouders met een cruciaal beroep blijft open 
 
De noodopvang op scholen en kinderopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal 
beroep blijft open, ook volgende week als de kerstvakantie een paar dagen eerder ingaat. Ook 
als maar één ouder een cruciaal beroep heeft, heeft het kind recht om naar de noodopvang te 
gaan, benadrukt een woordvoerder van Brancheorganisatie Kinderopvang. 

Bij de organisatie staat de telefoon sinds woensdagochtend roodgloeiend door telefoontjes van 
bezorgde ouders. Omdat er geen algehele lockdown geldt, moeten ook als maar één ouder een 
cruciaal beroep heeft, vaak beide ouders werken. 

Verder roept de brancheorganisatie werkgevers op om medewerkers zo veel mogelijk thuis te 
laten werken als die schoolgaande kinderen hebben. De speciale en reguliere basisscholen 
gaan in principe maandag dicht, maar kunnen die dag eventueel nog open zijn als ze die tijd 
nodig hebben om voorbereidingen te treffen. Bron: AD, 15 december 2021. 

 

Aan de Jan van Riebeeckstraat in Schiedam wordt een gekraakt bedrijfspand ontruimd. In 
het pand was een illegaal feest aan de gang. © GinoPress B.V. 
 
Clubs dicht, dus meer illegale feesten in tochtige loodsen: ‘Er is totaal 
geen controle’ 
 
Nu de danceclubs gesloten zijn, leeft de illegale houseparty in tochtige loodsen en op vervallen 
fabrieksterreinen helemaal op. Wie komen op deze feesten af en zijn ze zonder gevaar? ‘Als er 
brand uitbreekt, zitten ze als ratten in de val.’  
Een gure wind blaast tegen een loods aan de Jan van Riebeeckweg in het Schiedamse deel 
van bedrijventerrein Spaanse Polder. Het is vrijdagavond als een busje parkeert voor de 
voormalige metaalhandelaar, die al lange tijd gesloten is. Nadat de ingang is opengebroken, 
worden cd-spelers, mengpanelen, boxen en sfeerverlichting het pand binnengedragen. Bron: 
AD, 15 december 2021.  
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Britten melden hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds het 
begin van de uitbraak  
 
De Britten melden het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds het begin van de 
uitbraak vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk registreerde in een etmaal 78.610 gevallen, ruim 
10.000 infecties meer dan het vorige record op 8 januari. 
 
De gezondheidsautoriteiten verwachten voor de komende dagen 
een 'duizelingwekkende' stijging, nu de Omikron-variant zich razendsnel verspreidt en op weg 
is de dominante vorm te worden. Bron: AD, 15 december 2021. 
 
Aantal bevestigde besmettingen met Omikron is wereldwijd gestegen 
boven 10.000  
 
Het aantal bevestigde besmettingen met de Omikron-variant van het coronavirus 
is wereldwijd gestegen tot boven de 10.000. De virusvariant is aangetroffen bij 10.150 
mensen, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. Dat zijn er 1324 meer dan op dinsdag. 

In de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte zijn 2629 gevallen bekend, 
ongeveer 500 meer dan een dag eerder. Noorwegen voert die lijst aan met bijna 1500 
vastgestelde Omikron-besmettingen, gevolgd door Denemarken (310), Frankrijk (170), 
Duitsland (102) en België (90). De cijfers lopen snel op. Voor Nederland meldt het ECDC 80 
gevallen, maar het RIVM meldde dinsdag dat de virusversie bij 123 mensen is aangetroffen. 

De eerste mensen die de variant onder de leden hadden, waren in zuidelijk Afrika geweest. 
Volgens het ECDC zijn steeds meer mensen in Europa besmet geraakt. 

De Britse overheid heeft één sterfgeval door toedoen van de Omikron-variant vastgesteld. In 
andere landen zijn nog geen sterfgevallen bekend. Bron: AD, 15 december 2021.  

Baudet verliest kort geding over Holocaustvergelijking 

Thierry Baudet heeft het kort geding over de vergelijkingen tussen het lot van Joden tijdens 
de oorlog en ongevaccineerden, verloren. Van de voorzieningenrechter moet hij binnen 48 uur 
de berichten verwijderen waarin hij ongevaccineerden de nieuwe Joden’ noemt en Kamerleden 
en bewindslieden die het coronabeleid steunen ‘wegkijkende uitsluiters’, ‘nieuwe Nazi’s’ en 
‘NSB’ers.’  

Hij mag op straffe van een dwangsom van 25.000 euro per dag of per overtreding de berichten 
evenmin herplaatsen en mag geen foto’s meer gebruiken waarin hij de holocaust misbruikt 
voor zijn doel. 

Volgens de voorzieningenrechter heeft Baudet zich „onnodig grievend uitgelaten en heeft hij 
de grenzen overschreden van een robuust publiek debat.’ De rechter wees erop dat de 
uitsluiting van de Joden in de aanloop naar de holocaust tot stand kwamen door een totalitair 
regime, terwijl de maatregelen tegen ongevaccineerden in Nederland op een democratische 
manier tot stand zijn gekomen. 

Dat Baudet aanvoerde dat hij geen mensen had willen kwetsen, doet er niet toe, aldus de 
rechter. ‘Het lot van Joden wordt bij implicatie gebagatelliseerd. Wat de intentie van Baudet 
was doet er dan niet toe.’  

Dat Thierry Baudet aandacht vraagt voor het uitsluiten van ongevaccineerden, prima. Maar 
waarom hij het nodig vindt om dat te doen door hun lot te vergelijken met dat van de Joden? 
‘Ik snap niet waarom hij dit nodig heeft om zijn gelijk te halen’, zei eerder een geëmotioneerde 
Amsterdammer Rudie Cortissos (82) woensdag in de rechtbank van Amsterdam.  
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Het kort geding tegen Baudet was aangespannen door het Centraal Joods Overleg, het 
Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en vier overlevenden van de holocaust. Zij 
willen dat Baudet stopt met het trekken van die voor hun pijnlijke vergelijking, die ook steeds 
een lawine van antisemitische uitlatingen van Baudetfans tot gevolg heeft. 

Tegen de rechter zei de Forumleider dat hij ‘een gevaarlijke ontwikkeling signaleert die hij wel 
degelijk te vergelijken vindt met de aanloop naar de holocaust, toen Joden steeds verder 
werden uitgesloten van deelname aan het normale leven. Dat uit zich volgens hem alleen al 
in het taalgebruik. Ongevaccineerden worden weggezet als ’wappies’ en tot zondebok gemaakt 
en er wordt gesproken over een ’epidemie der ongevaccineerden.’ Baudet: ‘Het is onze plicht 
om dat soort signalen tijdig te herkennen. Ik sta voor mijn woorden.’ Bron: De Telegraaf, 15 
december 2021. 

Rechter: Baudet over de schreef door vergelijking ongevaccineerden met 
Joden tijdens Holocaust 

Thierry Baudet is te ver gegaan door de positie van ongevaccineerden tijdens de coronacrisis 
gelijk te stellen aan het lot van Joden tijdens de Holocaust. Dat oordeelt de rechtbank 
Amsterdam vanmiddag in kort geding.  

Joodse organisaties en een aantal overlevenden van concentratiekampen uit de Tweede 
Wereldoorlog hadden Baudet voor de rechter gesleept omdat ze diep beledigd en gekwetst 
waren na drie berichten op sociale media. Baudet plaatste onder meer in november een foto 
op Twitter van een kind met een Jodenster dat wacht op deportatie naast een foto die 
suggereerde dat een ongevaccineerd kind niet naar een sinterklaasfeest mocht. 

Volgens de kortgedingrechter heeft Baudet, welllicht onbedoeld, een directe vergelijking 
gemaakt tussen de coronacrisis en de Holocaust. Door bijvoorbeeld te zeggen dat ‘de 
geschiedenis zich herhaalt’. Het recht op vrijheid van meningsuiting van Baudet, ook als hij 
daarmee provoceert via ‘robuuste uitingen’, weegt in dit geval minder zwaar dan de 
bescherming van de identiteit en waardigheid van de Joden tijdens de Holocaust.   

Zo zouden zijn uitingen ‘onnodig grievend’ en ‘onrechtmatig’ zijn voor de reputatie van de 
familieleden van de in de rechtszaal aanwezige Joden en andere leden van de gemeenschap 
in Nederland. Ook zou de Holocaust ‘bij implicatie’ gebagatelliseerd worden (wat antisemitisme 
kan aanwakkeren) door de media-uitingen van de Forum-leider en zijn de huidige 
coronamaatregelen wel degelijk genomen door democratisch verkozen 
volksvertegenwoordigers, niet door een fascistisch regime.            

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft het lot van de Joden in de Holocaust niet 
willen bagatelliseren, aldus zijn advocaat Gerard Spong eerder tijdens de behandeling. 
Baudets uitlatingen op Twitter waren eerder gericht op uitsluiting en apartheid. ‘Dat mag 
iemand smakeloos vinden, maar is niet onrechtmatig.’ 

Volgens advocaat Jacqueline Schaap van het Centrum Informatie en Documentatie Israël 
(Cidi) en het Centraal Joods Overleg ging Baudet echt een stap te ver. Hij vergelijkt volgens 
haar zaken die niet te vergelijken zijn. ‘Het niet mogen zien van een sinterklaasoptocht is niet 
te vergelijken met een getto en vergast worden. Dat laatste gebeurde omdat mensen Joods 
waren. Ze hadden geen keuze. Bij ongevaccineerden gaat het niet om hun etniciteit.’ 

Het Centraal Joods Overleg en het Cidi eisten vandaag bij de Amsterdamse rechtbank, op last 
van een dwangsom van 25.000 euro per dag, dat Baudet de uitlatingen zou verwijderen van 
sociale platforms. Ook wilden ze dat hij beeldmateriaal van de Holocaust niet langer zou 
gebruiken in het kader van het coronadebat. De kortgedingrechter gaat in haar uitspraak met 
al die eisen mee en de Forum-leider moet daar binnen 48 uur aan voldoen. ‘Dit is een 
aanvaardbare beperking van de vrijheid van meningsuiting van de heer Baudet.’ Er hoeft geen 
rectificatie te worden gepubliceerd. 
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Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FvD) komt met zijn advocaat Gerard Spong aan bij de 
rechtbank Amsterdam waar hij zich tijdens een kort geding moet verantwoorden voor zijn 
uitspraken waarin hij de coronamaatregelen van het kabinet vergelijkt met de Holocaust. © 
ANP  

Veel overlevenden en nabestaanden zijn diep door de uitingen geraakt, vertelde Rudie 
Cortissos, een overlevende van de Holocaust aan de rechter. ‘Ik denk dat niemand die hier zit 
zich kan voorstellen wat het betekent als je moeder met een trein van Westerbork naar Sobibor 
wordt vervoerd, zich moet uitkleden en dan tegelijk met honderden de gaskamer in wordt 
geduwd. Dat is een situatie die elke dag, vaak ook ‘s nachts, een rol speelt’, zei hij 
geëmotioneerd. ‘Ik snap absoluut niet waarom Baudet dit fenomeen moet aanhalen om zijn 
gelijk te krijgen, om zijn standpunt te verdedigen.’ 

Volgens Spong had Baudet met zijn uitingen niet het doel om mensen te kwetsen, haat te 
zaaien of te beledigen. ‘Dat neemt niet weg dat zijn uitlatingen pijn kunnen doen. Maar die 
pijngrens is niet het criterium’, aldus Spong.  

Baudet wilde eerder zijn vergelijking met de Jodenvervolging al niet terugnemen. Bron: AD, 
15 december 2021. 

De Deense kroonprinses Mary is besmet met het coronavirus 

De Deense kroonprinses Mary heeft het coronavirus. Ze testte vandaag positief, laat het hof 
weten. De echtgenote van kroonprins Frederik zondert zich af op paleis Amalienborg. De rest 
van haar gezin is niet besmet. Hoe de 49-jarige Mary zich voelt, is niet bekendgemaakt. 

Het is niet de eerste keer dat er een coronageval is binnen het kroonprinselijk gezin. Prins 
Christian (16), het oudste kind van Frederik en Mary, testte een jaar geleden positief. Hij had 
destijds geen symptomen. Bron: AD, 15 december 2021. 

Ook Griekenland stelt testverplichting in voor alle reizigers 

In navolging van Italië en Portugal stelt ook Griekenland een testverplichting in voor alle 
reizigers, ongeacht of ze gevaccineerd zijn. Wie het land in wil, moet vanaf zondagochtend met 
een PCR-test negatief op corona zijn getest, zo kondigde het Griekse ministerie van 
Volksgezondheid woensdag aan.  
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Die regel zou in Griekenland in eerste instantie alleen gaan gelden voor reizigers uit Groot-
Brittannië en Denemarken vanwege het hoge aantal besmettingen in die landen met de 
Omikron-variant. Maar de testplicht is uitgebreid naar alle reizigers. In Griekenland zelf zijn 
tot dusver tien gevallen met de nieuwe variant bekend. 

In Italië gaat de testverplichting donderdag in. Wie niet is ingeënt, moet ook met een negatieve 
test vijf dagen in quarantaine. 

Volgens de Franse nieuwszender BFMTV overweegt Frankrijk eenzelfde maatregel in te voeren 
voor enkel reizigers die uit Groot-Brittannië komen. Een besluit moet volgens 
regeringsbronnen nog worden genomen. 

De Europese Commissie is niet blij met de strengere reisregels. Die doen het vertrouwen van 
EU-burgers dat ze in de hele Europese Unie op dezelfde behandeling kunnen rekenen geen 
goed, zei Eurocommissaris Věra Jourová. Bron: AD, 15 december 2021. 

50.000 Brabanders wachten door corona op uitgestelde ziekenhuiszorg 

Zo'n 50.000 Brabanders wachten op 'gewone' ziekenhuiszorg die is uitgesteld door het 
coronavirus. Dit zal ook leiden tot blijvende gezondheidsschade, zegt Bart Berden namens de 
Brabantse ziekenhuizen. ‘Dat doet ons vreselijk veel pijn.’ 

Het aantal wachtende patiënten is zo groot als het aantal inwoners van de gemeente Waalwijk. 
Dat komt doordat ziekenhuizen de afgelopen twintig maanden veel 'gewone zorg' hebben 
afgeschaald. Zo is nu onder meer 30 procent van de zogenoemde kritiek planbare zorg 
uitgesteld. Dit zijn onder meer niertransplantaties en chemotherapieën. 

De ziekenhuizen komen niet toe aan deze ‘gewone zorg’, doordat personeel massaal ingezet 
moet worden om zieke coronapatiënten te helpen. Zo liggen er nu 433 coronapatiënten in de 
Brabantse ziekenhuizen, van wie bijna 100 op de intensive care (ic). Normaal gesproken zijn 
er in totaal 120 ic-bedden. Dat is nu opgeschaald tot 180. ‘Een immense prestatie’, zegt 
Berden. 

Positief is de voorzichtige kentering op de ziekenhuisafdelingen. De coronabezetting op de 
verpleegafdelingen daalt licht en ook op de ic lijkt de piek bereikt. ‘Maar één zwaluw maakt 
nog geen zomer’, houdt Berden een slag om de arm. 

Doordat minder bedden bezet worden gehouden door coronapatiënten, kunnen meer niet-
coronapatiënten geholpen worden. Berden: ‘We hebben mensen in de kou moeten zetten die 
bijvoorbeeld kanker- of hartbehandelingen nodig hadden. Die willen we nu zo snel mogelijk 
helpen.’ 

Daarmee neemt het stuwmeer van 50.000 wachtende patiënten volgens Berden nog niet af. 
Het aantal coronapatiënten daalt daarvoor niet snel genoeg. Daar baalt de ziekenhuistopman 
verschrikkelijk van. Ook omdat hierdoor blijvende gezondheidsschade onstaat. 

‘Daar waar ruimte ontstaat, plannen we direct patiënten in. Maar we kunnen nog geen grote 
stappen zetten bij het inhalen van zorg. Mijn hemel, wat doen we een hoop patiënten tekort’, 
omschrijft Berden zijn gevoel. 

Om zoveel mogelijk patiënten te helpen, worden 500 Brabanders thuis gemonitord of 
behandeld. Onder hen veel coronapatiënten die volgens Berden ‘zuurstof at home’ krijgen. ‘Ze 
worden niet in het ziekenhuis opgenomen en hebben thuis een zuurstoftank staan. 
Huisartsen en verpleeghuizen helpen ons hier ook enorm bij. Zij ontlasten daarmee ook de 
ziekenhuizen.’ 

Terwijl de coronacijfers voorzichtig dalen, doemt medio januari een nieuwe coronagolf op. Net 
als veel virologen maakt ook Berden zich grote zorgen over de vlugge opmars van de Omikron-
variant. Die lijkt zich stukken sneller te verspreiden dan de vorige en huidige coronamutaties. 



263 
 

Weliswaar lijkt deze variant minder ziekmakend, maar door een snellere verspreiding kan dit 
volgens het RIVM leiden tot veel meer zieken. Volgende week maakt dit instituut zijn Omikron-
voorspellingen bekend. 

De Brabantse ziekenhuizen wachten in spanning af. Berden: ‘Je hebt weleens iets in het leven 
dat je denkt: als dit misgaat, dan wordt het erg spannend. Zo kun je uitglijden op een gladde 
weg en een pols breken. Dat is erg vervelend. Maar als je op een bergpad loopt langs een heel 
diep ravijn, dan is dat toch een heel stuk gevaarlijker dan die gladde weg. Laten we hopen dat 
we nu niet op dat bergpad lopen. We weten het nu nog niet. Bron: Omroep Brabant, 15 
december 2021.  

Alle burgemeesters van NL tegen Rutte: ’Er ontstaat moedeloosheid’ 

Nu corona misschien wel altijd op de achtergrond in de samenleving zal sluimeren, moet de 
overheid niet langer over maar met de inwoners van dit land gaan praten. Getroffen sectoren, 
maatschappelijke en culturele organisaties en burgers moeten zelf voorstellen kunnen doen 
voor coronabeleid. Het huidige beleid sluit namelijk steeds minder aan bij de behoefte van de 
samenleving. Als mensen zelf oplossingen kunnen bedenken, voelen ze zich ook mede-
eigenaar van het probleem. 

Dat schrijven alle burgemeesters van Nederland dinsdag in een brief aan demissionair 
minister-president Mark Rutte. De burgemeesters vinden al langer dat er een 
langetermijnstrategie bedacht moet worden voor de omgang met de coronacrisis. ‘Er ontstaat 
een zekere moedeloosheid. We moeten met elkaar praten om weer perspectief te zien’, aldus 
de burgemeesters. 

Volgens de burgemeesters moeten coronaregels niet meer alleen gericht zijn op gezondheid en 
de epidemiologische kant van de zaak. ‘Het brede welvaartsperspectief is ook belangrijk, 
gebaseerd op adviezen van de planbureaus.’ Haperende delen van het beleid moeten 
aangepakt worden. Zo moeten de GGD’s piekbestendiger zijn. Wellicht werkt een beloning 
voor vaccineren en testen. ‘Verleiden in plaats van aandringen.’ 

De burgemeesters zijn ook voor het verlengen van de kerstvakantie en het inkorten van de 
zomervakantie, omdat het virus in de winter actiever is dan in de zomer. Een andere suggestie 
is het inrichten van coronaziekenhuizen, zodat de druk op de reguliere zorg afneemt. De brief 
van de burgemeesters is ook ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters NGB. Bron: De Telegraaf, 14 
december 2021.  

In België kunnen mensen  vier maanden na hun laatste coronaprik 
een booster ontvangen 

In België kunnen mensen binnenkort vier maanden na hun laatste coronaprik 
een booster ontvangen. Momenteel is dat nog zes maanden. De Vlaamse minister Wouter Beke 
van Volksgezondheid heeft het kortere tijdsinterval woensdag op Twitter aangekondigd. 

‘Het interval van Pfizer en Moderna wordt ingekort van 6 maanden naar minstens 4 maanden 
na de tweede prik’, aldus Beke. ‘Op die manier kunnen we de boostervaccinatie versnellen, 
een belangrijke verdedigingslinie tegen de Omikron-variant.’ 

Voor een booster na Janssen blijft de termijn twee maanden, voor AstraZeneca is dat vier 
maanden. Bron: AD, 15 december 2021. 

De internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf Maastricht gaat 
opnieuw niet door  

De internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf Maastricht die voor volgend jaar maart gepland 
stond, gaat opnieuw niet door wegens de voortdurende onzekerheid rond het coronavirus, 
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meldde het bestuur woensdag. Het bestuur kijkt nog of het mogelijk is de kunstbeurs later in 
het jaar alsnog in Maastricht te organiseren. 

De Tefaf Maastricht wordt altijd in maart gehouden. Dit jaar ging de beurs in die maand ook 
al niet door vanwege het coronavirus. De beurs werd toen verschoven naar mei en vervolgens 
naar september, maar werd uiteindelijk afgelast. Er werd toen wel een virtuele beurs online 
gehouden. In 2020 moest de beurs halverwege worden afgebroken wegens corona. Tefaf trekt 
normaal zo'n 70.000 bezoekers naar Maastricht. Bron: AD, 15 december 2021. 

Obesitas en corona 'niet los van elkaar te zien': 'Vetweefsel is schuilplaats 
voor virus, bevindingen zijn wederom wake-upcall' 

Wetenschappers wisten al dat obesitas een onafhankelijke risicofactor is voor een ernstig 
ziekteverloop na besmetting met het coronavirus. Maar nu is in de VS ook aangetoond 
waarom: het coronavirus nestelt zich in de vetcellen én in afweercellen in het lichaamsvet. 
Vanuit daar tast het andere organen aan. Bron: Dagblad van het Noorden, 15 december 2021. 

 

Prinses Amalia  @ Omroep West 

Coronavirus: Amalia negeert corona-advies met te veel gasten bij 
verjaardagsfeest 

Prinses Amalia heeft zaterdag in de tuin van Paleis Huis ten Bosch een feest gevierd vanwege 
haar achttiende verjaardag waarbij meer mensen aanwezig waren dan het maximum van vier 
personen dat volgens de coronaregels is toegestaan. Dat bevestigt een woordvoerder van de 
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) na berichtgeving van De Telegraaf.  

Om hoeveel gasten het precies gaat, is niet duidelijk. De Telegraaf zou van bronnen hebben 
gehoord dat er vele tientallen gasten waren. Demissionair premier Mark Rutte spreekt in een 
brief aan de Tweede Kamer over 21 genodigden, die ‘niet allemaal gekomen zijn’. ‘De ovakoning 
heeft mij laten weten dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren’, zegt 
Rutte in de brief. ‘Ik vind dat een verstandige reactie.’ 

De RVD en Rutte beklemtonen dat alle gasten gevaccineerd waren en een coronatest hadden 
gedaan. ‘Ook hebben zij een gepaste afstand in acht genomen. De familie verkeerde in de 
overtuiging met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een 
verantwoorde manier met de corona adviezen om te gaan. Bron: Omroep West, 15 december 
2021.  

De Jonge: coronapas door Omikron misschien nog korter geldig 

Mogelijk wordt de Europese coronapas nog korter geldig dan de negen maanden die de 
Europese Commissie heeft voorgesteld. Volgens demissionair minister van Volksgezondheid 
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Hugo De Jonge komt dat door de onzekerheid rondom de besmettelijkere Omikron-variant. 
Gesprekken hierover lopen nog. 

Tijdens een coronadebat werd gesproken over het zogenoemde digitaal coronacertificaat (dcc) 
waarmee gereisd kan worden binnen de Europese Unie. Om zo'n bewijs te krijgen kunnen 
mensen getest, gevaccineerd of recent hersteld zijn van een coronabesmetting. De regels zijn 
hetzelfde als die voor het coronatoegangsbewijs dat binnen Nederland nodig is om bijvoorbeeld 
een café of bioscoop te kunnen bezoeken. 

De Jonge vindt dat voor de Nederlandse coronatoegangsbewijzen dezelfde regels moeten 
gelden als voor het Europese dcc. Hij hoopt dat er een termijn van negen maanden zal gelden, 
omdat dat vooralsnog een veilige periode lijkt te zijn, maar houdt wel nog een slag om de arm 
vanwege Omikron. Bron: Omroep West, 15 december 2021. 

Defensie verdubbelt aanbod aan GGD's voor boosterprikken 

Defensie is bereid meer mensen in te zetten om de GGD's te helpen nu die in korte tijd veel 
meer boosterprikken moeten geven. Zo'n 1500 militairen zijn beschikbaar, twee keer zo veel 
als nu. Dat heeft het ministerie woensdag besloten. 

Of ze worden ingezet en waar, hangt af van verzoeken van de GGD. Wanneer die om hulp 
vraagt, kunnen de militairen binnen een paar dagen aan de slag. Momenteel helpen 391 
militairen in teststraten door het hele land. Bron: Omroep West, 15 december 2021. 

Omikron reden voor analyse effectiviteit coronapas 

De opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus is reden om opnieuw te kijken naar 
de effectiviteit van het coronatoegangsbewijs (CTB). Dat zei Jaap Van Dissel van het RIVM 
woensdag in de Tweede Kamer. Met het CTB kunnen mensen die gevaccineerd, getest of recent 
genezen van corona zijn, toegang krijgen tot bijvoorbeeld de horeca of de cultuursector. Maar 
uit de eerste cijfers blijkt dat de vaccins veel minder effectief zijn tegen de Omikron-variant. 

'Het coronatoegangsbewijs is gebaseerd op immuniteit, op afweer tegen de Delta-variant met 
name. Omikron zou dat zomaar kunnen veranderen', aldus Van Dissel. 'Dat betekent dat we 
dat in het Outlook Management Team opnieuw moeten analyseren. Dan moet je ook nagaan, 
wat is de potentiële bescherming van het coronatoegangsbewijs.'  

Van Dissel benadrukt dat dit tamelijk ingrijpend is en ook gevolgen kan hebben 'voor het 
internationaal personenverkeer'. Er is daarom 'meer tijd nodig om dit door te denken, wat de 
consequenties zijn'. Bron: Omroep West, 15 december 2021. 

Bescherming van ouderen door coronavaccins verder gedaald 

Ouderen worden opnieuw iets minder beschermd door de eerste prikken tegen het 
coronavirus. Bij 70-plussers beschermen de beschikbare vaccins nog voor 82 procent tegen 
ziekenhuisopname. Dat heeft Jaap van Dissel van het RIVM gezegd tegen de Tweede Kamer. 
Bij zijn vorige briefing, begin december, boden de vaccins bij ouderen 84 procent bescherming. 
Begin november was de zogeheten vaccineffectiviteit 89 procent. 

Ook bij mensen die jonger dan 70 zijn, zwakt de bescherming iets af. Bij hen zijn de vaccins 
voor 93 procent effectief tegen ziekenhuisopnames, terwijl dit eerder zo'n 97 procent was. 
Vanwege de verminderde afweer kunnen mensen een boosterprik krijgen Bron: Omroep West, 
15 december 2021.  

RIVM: begin januari is Omikron-variant dominant in Nederland 

De Omikron-variant van het coronavirus zal begin januari waarschijnlijk de Deltavariant 
verdrijven als de meest voorkomende variant in Nederland. Meer dan de helft van alle 
besmettingen zal dan met de nieuwe virusversie zijn. Dat verwacht het RIVM. De variant 
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verspreidt zich snel. Begin december ging het bij 1 op de 1000 coronabesmettingen om 
Omikron. 

Wat het betekent voor het aantal ziekenhuisopnames, is onzeker, zegt RIVM-baas Jaap Van 
Dissel. Tijdens een briefing voor de Tweede Kamer verwees hij naar voorlopige uitkomsten van 
Britse onderzoekers. Zij verwachten in januari ongeveer 2400 ziekenhuisopnames per dag. 

Dat zou voor Nederland kunnen neerkomen op 600 ziekenhuisopnames per dag, aldus Van 
Dissel. Van die 600 zouden dagelijks 100 tot 125 mensen op de intensive cares kunnen 
belanden. Op de piek van de huidige golf, eind november en begin december, waren er 
ongeveer 400 ziekenhuisopnames per dag, waarvan zo'n 50 op de intensive cares. Bron: 
Omroep West, 15 december 2021.  

GGD opent coronatestlocatie in Zuidplas 

Door de grote toename in corona-testaanvragen is het voor de GGD noodzakelijk het aantal 
testlocaties in de regio uit te breiden. Dit betekent dat er ook in Zuidplas een testlocatie komt. 
Het voormalige administratiekantoor aan de ’s-Gravenweg 252 in Nieuwerkerk aan den IJssel 
is aangewezen als locatie. Vanaf dinsdag 4 januari kunnen bezoekers zich hier laten testen. 
De verwachting is dat de testlocatie voor zes maanden in gebruik zal zijn. Mocht het nodig 
zijn, dan wordt deze periode verlengd. 

De testlocatie is dagelijks geopend tussen 9:00 en 15:00 uur. Het testen gebeurt op afspraak. 
De gemeente Zuidplas zorgt voor duidelijke bebording, zodat bezoekers weten waar ze moeten 
zijn en waar ze kunnen parkeren. Met deze maatregelen doet de gemeente er alles aan om te 
zorgen dat er nauwelijks tot geen overlast is voor de omgeving.  

Ook sporthal Kleine Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt de komende periode opnieuw 
ingezet als vaccinatielocatie. Bron: Omroep West, 15 december 2021. 

Iedereen over maand boosterprik, gaat GGD dat redden? 

'Ik denk dat we het gaan halen', zegt Margreet Bekedam, vaccinatiecoördinator van GGD 
Hollands Midden. In het radioprogramma West Wordt Wakker van Omroep West reageert de 
voorvrouw op het nieuws van de persconferentie van dinsdagavond waarin demissionair 
coronaminister Hugo De Jonge (CDA) bekendmaakte dat iedereen uiterlijk in januari zijn of 
haar boosterprik kan hebben gehaald. 

'Er is veel kritiek geweest op het kabinet vanwege de trage boosterstart, maar nu is 
vooruitgekeken. Het kabinet heeft heel snel geanticipeerd', vindt Bekedam. Vanwege de 
Omikron-variant is het volgens De Jonge noodzakelijk om vervroegd een oppepprik te halen 
om het afweersysteem op orde te houden. Bron: Omroep West, 15 december 2021. 

Boosterprik nodig voor behoud groene QR-code 

Het vaccinatiebewijs, waarmee mensen een groen vinkje kunnen krijgen in de Coronacheck-
app, krijgt mogelijk ook binnen Nederland een geldigheidsdatum. Dat schrijft coronaminister 
Hugo De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het vaccinatiebewijs blijft mogelijk negen 
maanden geldig zonder boosterprik.  

De Europese Commissie wil zo'n geldigheidsduur voor het internationale coronabewijs 
invoeren. Dat betekent dat mensen die volledig zijn gevaccineerd na negen maanden geen 
groen vinkje voor reizen naar het buitenland meer kunnen krijgen als ze hun oppepprik nog 
niet hebben gehad. Het kabinet steunt het voorstel van de Commissie. 

Hoe langer het geleden is dat iemand volledig is gevaccineerd, hoe minder goed de vaccinatie 
beschermt tegen het oplopen van het virus, schrijft De Jonge. Dit geldt nog eens extra voor de 
mogelijk besmettelijkere Omikron-variant, aldus de minister. Daarom werkt hij aan een 
geldigheidsduur voor de vaccinatiebewijzen voor binnenlands gebruik. De minister wil de 
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regels voor de geldigheid van het vaccinatiebewijs in het binnenland zo veel mogelijk gelijk 
laten lopen  met die in Europa. Bron: Omroep West, 15 december 2021. 

RIVM: ventilatie helpt daadwerkelijk tegen besmettingen 

Ventileren helpt om besmettingen met het coronavirus via de lucht te beperken. Dat stelt het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een nieuw rapport dat naar de 
Tweede Kamer is gestuurd. Helemaal voorkomen kan ventilatie besmettingen echter niet. 

Het zorgen voor frisse lucht werd in juli van dit jaar toegevoegd aan het rijtje met 
basismaatregelen waar het kabinet steeds aandacht voor vraagt. Het RIVM zei toen dat nog 
niet helemaal duidelijk was in hoeverre ventilatie helpt om het aantal besmettingen met het 
coronavirus naar beneden te brengen, maar adviseerde toch om de hele dag goed te ventileren. 
Bron: Omroep West, 15 december 2021. 

Nieuwe vaccinatiecijfers bekendgemaakt 

Tachtig procent van de inwoners van de regio Haaglanden van 12 jaar en ouder heeft zijn 
eerste coronavaccin gehad. 78 procent is inmiddels volledig gevaccineerd. Dat heeft de GGD 
bekendgemaakt in een wekelijkse update. In de regio Hollands Midden zit de eerste prik bij 
85 procent van de 12-plussers in de bovenarm, 84 procent is op dit moment helemaal 
gevaccineerd. 

De landelijke gemiddeldes liggen volgens het RIVM op 87 procent (eerste prik) en 84 procent 
(bei inëntingen).  Bron: Omroep West, 15 december 2021. 

 

Melanie Ryan bij haar auditie voor We Want More. © William Rutten   
 
Hoe zangeres Melanie dankzij corona in het Fulcotheater terecht kon 
voor haar kerstshow 
 
Melanie Ryan staat zondag voor het tweede jaar op rij op de bühne van het Fulcotheater met 
de kerstversie van Melanie & Friends. ‘Door corona is veel afgezegd, maar het bood ook 
kansen.’ 
 
De jonge IJsselsteinse (22, echte achternaam Reindertsen) klinkt opgewekt. Kerst komt eraan 
en ze staat zondag in het Fulcotheater en mag mensen vermaken. ‘Corona is een rotziekte, 
maar er zijn ook positieve dingen door gebeurd. Zoals? Ik heb meer tijd gehad om mijn 
songwriters skills te ontwikkelen. En door de pandemie was het Fulcotheater niet stampvol 



268 
 

geboekt. Daardoor was er ruimte voor jong talent en spelen we aanstaande zondag.’ Bron: AD, 
15 december 2021.    
 
Stadskanaal geeft subsidie voor activiteiten die impact van corona 
verzachten 
 
De gemeente Stadskanaal heeft een subsidieregeling ingesteld voor activiteiten, die bijdragen 
aan het verminderen van de negatieve gevolgen van corona. 
 
Het gaat dan bijvoorbeeld om een niet-reguliere biljartochtend, bingo of een (online) 
escaperoom. Organisatoren kunnen een bijdrage in de kosten krijgen. 
 
De regeling is per direct beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 
2022 via het e-mailadres  gemeente@stadskanaal. 
 
Volgens het gemeentebestuur van Stadskanaal kan de coronapandemie grote gevolgen hebben 
voor het dagelijks leven. Die zijn vooral zichtbaar bij jongeren en ouderen. De Rijksoverheid 
heeft gemeenten ook gevraagd bij te dragen aan dergelijke kosten. Bron: RTV Noord, 15 
december 2021.  
 
Ik zag de negatieve test en moest huilen’ 
 
Een herstelbewijs geeft ongecompliceerde toegang tot bioscoop, restaurant en theater. 
Sommigen hebben er een besmetting voor over. 
 
‘Gezocht: corona besmetting! Kom gezellig een avondje langs. Ik zorg voor een hapje en een 
drankje in ruil voor een paar goede knuffels.’ 
 
Met deze post zocht student verpleegkunde Chimène Donker (20) uit Amstelveen op Instagram 
naar iemand met corona. Ze wil niet gevaccineerd worden omdat ze bang is voor „onbekende 
langetermijneffecten’. Ze wil wel graag sporten zonder zich steeds te hoeven laten testen. Met 
een herstelbewijs – het bewijs dat je corona hebt gehad – kan ze gemakkelijker naar de 
sportschool waar ze een QR-code moet kunnen tonen. 
 
De voorbije weken verschenen meer ‘corona gezocht’-oproepen, er gingen geruchten over 
besmettingsfeestjes, waar met de ramen gesloten in mondkapjes werd gehoest om het virus 
aan elkaar door te geven. Via de site jaikwilcorona.nl werden coronakits aangeboden (33,50 
euro) waarmee je jezelf zou kunnen besmetten. 
 
Vrijdag werd een verdachte aangehouden die achter de website zou zitten. De kits haalden 
zelfs de Spaanse pers. Of ze echt hebben bestaan, is onduidelijk. De site verdween razendsnel 
offline. Een FIOD-woordvoerder zei dat onderzoek moet uitwijzen „of en hoeveel de man heeft 
verkocht, en of het werkt’. Demissionair minister Hugo De Jonge (VWS, CDA) noemde dit soort 
initiatieven eerder twee weken geleden ‘totaal bizar en weerzinwekkend.’  
 
De ongevaccineerde hbo-student Jessica (23) uit Amsterdam vindt de geruchten over kits en 
besmettingsfeestjes ‘gekkigheid’. Een herstelbewijs zou haar wel een groot deel van haar 
vrijheid teruggeven, zegt ze. Jessica zegt ‘te vertrouwen op haar eigen gezondheid’ en is niet 
bang voor long covid. Ze wil niet met haar achternaam in NRC omdat er veel kritiek is op 
ongevaccineerden. 
 
‘Toen mijn moeder en zusje corona hadden, kwam dat herstelbewijs ineens zo dichtbij. Ik bleef 
bij ze om ze te verzorgen. Ik heb uit hun glazen gedronken en heb ze veel geknuffeld. Mijn 
zusje werd er op een gegeven moment gek van. Ik ging bij haar op de kamer zitten omdat ik 
dacht: hier hangt het misschien in de lucht.’  
 
De klachten bleven uit. Toen ze zich liet testen, vermoedde ze al iets. ‘Ik zat bij mijn moeder 
op bed toen ik de uitslag opende. Toen ik zag dat-ie negatief was, moest ik huilen.’  
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Na het ontvangen van de negatieve testuitslag ging Jessica hardlopen. De frustratie moest 
eruit. ‘Toen dacht ik ineens: nu ben ik verdrietig omdat ik geen corona heb. Dat is eigenlijk 
bezopen. Ik laat het nu voor wat het is.’ 
 
Verpleegkunde-student Donker kwam op het idee een oproep voor een coronabesmetting op 
Instagram te plaatsen toen een vriendin, ook niet ingeënt, toch een prik overwoog. Dat was 
naar aanleiding van de discussie rondom 2G, waarbij alleen nog gevaccineerde of genezen 
mensen toegang kunnen krijgen tot plekken. Die plannen zijn uitgesteld. Als 2G later toch 
wordt ingevoerd, betekent het dat een negatieve test geen QR-code meer oplevert. Een prik 
zetten ziet Donker nog steeds niet zitten. ‘Een vaccin nemen om je vrijheid terug te krijgen, 
dat is geen goede reden, dacht ik.’ 
 
Ze kreeg veel reacties op haar oproep. Alle positief, zegt ze. Lachende smileys, aanmoedigingen 
of mensen die op zoek waren naar hetzelfde – niemand met corona meldde zich. Ze is het 
bangst voor een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel. ‘Ik wil heel graag als verpleegkundige aan 
de slag. Ik ben niet tegen vaccins in het algemeen, maar ik heb ze niet nodig. Ik ben gezond 
en zal niet op de IC terecht komen.’  
 
Viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC noemt moedwillige besmetting een vorm 
van Russisch roulette. ‘Hoewel het risico op IC-opname het hoogst is bij ouderen en mensen 
met onderliggende aandoeningen, bestaat voor alle leeftijdsgroepen kans op ernstige ziekte. 
Dit kan komen door afweerstoornissen die vatbaarder maken. Vaak weet je dit van tevoren 
niet.’ Hij noemt het ‘dom’ een besmetting te verkiezen boven een vaccin.  
 
Anne, personal coach in de buurt van Zutphen, heeft zich nog niet laten vaccineren, omdat 
ze twijfels heeft bij sommige vaccins. Ruim een jaar geleden had ze corona. Uit een test bij de 
huisarts bleek dat ze nu nog steeds antistoffen heeft. ‘Voorlopig ben ik ingeënt door het virus. 
Zo zie ik het.’  Haar oudste twee kinderen en haar man zijn gevaccineerd met Janssen. Haar 
jongste zoon heeft nu corona. Dus zijn zij heel blij dat hij spoedig een herstelbewijs heeft. Voor 
hij corona kreeg, speelde hij al met het idee een besmet persoon op te zoeken. Toen raakte hij 
besmet op zijn werk.  
 
Het idee bij haar zoon op de kamer te gaan zitten, is verleidelijk. Anne twijfelt. Ze is 
mantelzorger voor haar 86-jarige moeder. ‘Ik kan niet zomaar ziek worden en anderen met de 
zorg voor mijn moeder belasten.’ En ze vraagt zich af of dit het juiste moment is corona te 
krijgen. Hoewel ze niet denkt de zorg extra te zullen belasten, voelt het niet goed aan de hoge 
besmettingscijfers bij te dragen.  
 
Anne kent verhalen van mensen die het snot van een ander in hun eigen neus smeren. Dat is 
vies en gaat haar te ver. Als 2G weer op tafel komt voelt ze zich gedwongen iemand met corona 
op te zoeken om besmet te raken. ‘Ergens klopt het natuurlijk niet: het virus oplopen om een 
coronapas te krijgen. Het is de bizarre wereld waar we nu in leven.’ Bron: NRC, 13 december 
2021. 
 
Leeuwin in grootste dierentuin van de Benelux heeft corona  
 
Pairi Daiza, de grootste dierentuin van de Benelux, heeft corona aangetroffen bij een leeuw. 
De 13-jarige leeuwin Dana is deze week positief getest op het coronavirus. Het park nam het 
dier afgelopen weekend onder de loep nadat er koortsverschijnselen werden gesignaleerd. 
 
Het vrouwtje is toen onmiddellijk geïsoleerd van de andere leeuwen, meldt Pairi Daiza in een 
persbericht. ‘Het laboratorium heeft vandaag bevestigd dat de leeuwin het coronavirus heeft. 
Dana wordt behandeld met medicijnen.’ 
 
Vanwege de besmettingen zijn de vier leeuwen Dana, Dany, Kira en Kenya in aparte ruimtes 
gezet. Ze zijn momenteel niet zichtbaar voor publiek. Dierverzorgers die recentelijk in de buurt 
van de leeuwen kwamen, werden voor de zekerheid ook getest. Alle uitslagen waren negatief. 
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Vorige maand werd het coronavirus al vastgesteld bij een aantal leeuwen en gorilla's in 
Diergaarde Blijdorp. In ZOO Antwerpen bleek begin deze maand dat twee nijlpaarden het 
virus onder de leden hebben. Bron: Looopings.nl, 15 december 2021.  

Boris Johnson steeds meer in de problemen: nu ook ‘corona-opstand’ in 
eigen partij 

Ondanks grote tegenstand in zijn eigen partij, heeft de Britse premier Boris Johnson nieuwe 
coronamaatregelen ingevoerd. Liefst 98 afgevaardigden van zijn Conservatieven stemden 
dinsdagavond tegen de invoering van een coronapas bij grote evenementen. Johnson kreeg hulp 
van de Labourpartij. 

De weerstand gold vooral tegen het dragen van mondkapjes in grote binnenruimten en een 
vaccinatieverplichting in de gezondheidszorg. Het is de grootste opstand waarmee Johnson in 
zijn ruim twee jaar als premier te maken kreeg. De belangrijke fractiebestuurder Sir Geoffrey 
Clifton-Brown zei na de Lagerhuisstemmingen dat ‘het leiderschap van Johnson op het spel 
staat’. Wanneer 54 Conservatieve Kamerleden schriftelijk hun vertrouwen in Johnson 
opzeggen, kan een strijd om het leiderschap ontstaan. 

Rebel Steve Baker, leider van de Conservatieve Way Forward-beweging, zegt dat Johnson moet 
oppassen. Er zijn geruchten dat de regering een nieuwe lockdown voorbereidt. Dat zal leiden 
tot een nog veel grotere opstand. 

Binnen zijn Conservatieve Partij krijgt de premier het verwijt dat hij is afgestapt van het 
uitgangspunt dat zijn landgenoten ‘moeten leren leven met corona’, het mantra sinds 
afgelopen zomer. De vrees bestaat dat de voorstellen die nu zijn aangenomen de voorbode zijn 
voor meer beperkingen na de kerst. Vorige week zorgde Johnson binnen eigen kring voor een 
grote onrust door achteloos te beweren dat er een nationaal debat moet komen over verplichte 
vaccinaties. Bron: De Morgen, 15 december 2021. 

Laatste woorden 

Kabinet verlengt de coronasteun, maar noemt het een ‘enorm dilemma’ 

Ondernemers kunnen nog eens drie maanden opgelucht ademhalen, want ook aankomend 
kwartaal kunnen ze een beroep doen op de coronasubsidies van het kabinet. 
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Het kabinet trekt zes miljard extra uit om getroffen ondernemers door de coronacrisis heen te 
slepen en verlengt daarmee het steunpakket met drie maanden. Ook krijgen bedrijven een 
jaar uitstel voor het terugbetalen van hun opgebouwde belastingschuld. Dat meldden 
ministers Wouter Koolmees van sociale zaken, Wopke Hoekstra van financiën en Stef Blok 
van economische zaken donderdag tijdens een persconferentie. 

De beslissing om het pakket aan steunmaatregelen te verlengen omschrijven de ministers als 
een ‘enorm dilemma.’ Terwijl macro-economen waarschuwen voor gepamperde bedrijven die 
teren op onnodige overheidssteun, horen zij van ondernemers dat ze het nog altijd moeilijk 
hebben. ‘Wanneer begin je? Stop je te vroeg, dan sneuvelen bedrijven. Stop je te laat, dan is 
er geen economische innovatie’, schetste minister Blok de obstakels. Hoewel van CDA-
minister Hoekstra bekend is dat hij het steunpakket wil versoberen, besluiten de drie nu nog 
dat ze ‘naast de ondernemers blijven staan.’ 

Dat betekent dat tot in ieder geval 1 oktober de subsidiepotten voor vaste lasten (TVL), de 
loonsteun (NOW), zzp’ers (Tozo) en noodzakelijke kosten als woonuitgaven (Tonk) gevuld 
blijven. Ook geeft het kabinet gehoor aan het verzoek van startende ondernemers en snel 
groeiende bedrijven, die eerder geen beroep konden doen op loonkostensubsidies. Zij kunnen 
sinds april ook het tweede kwartaal van 2020 opgeven als referentieperiode. Eerder konden 
ondernemers alleen verwijzen naar omzet die ze in het tweede kwartaal van 2019 hadden 
gemaakt. Maar wie toen net begonnen was had geen of weinig omzet. 

Behalve voor het verlengen van subsidies kiest het kabinet ook voor enige verruiming van de 
steunmaatregelen. Zo hoeven ondernemers hun opgebouwde belastingschuld pas vanaf 
oktober 2022 terug te betalen. Eerder gold dat ze al vanaf oktober dit jaar verplicht waren af 
te lossen aan de Belastingdienst. Ook mogen ze in plaats van drie jaar vijf jaar doen over het 
terugbetalen van hun schuld. En dat alles tegen een verlaagde rente van nu nog 0,01 procent. 
Die rente blijft voorlopig laag, maar stijgt in januari naar 1 procent.  

Ruim 250.000 bedrijven hebben bij de Belastingdienst uitstel van betaling aangevraagd. 
Mochten bedrijven dusdanig in financiële nood verkeren dat het terugbetalen van diverse 
schulden niet gaat, liet minister Hoekstra zich ontvallen, dan gaat hij samen met andere 
schuldeisers met hen om tafel. Of deze noodlijdende bedrijven koste wat kost de 
belastingschuld terug moeten betalen, liet de minister in het midden. Ook kon hij niet zeggen 
hoeveel van die 250.000 bedrijven op het randje van een faillissement zitten.  

Als het aan vakbonden en werkgevers ligt, blijven de coronasteunmaatregelen nog tot het 
einde van het jaar van kracht. Dat geeft ondernemers rust en werknemers voldoende 
zekerheid, aldus de sociale partners. ‘We hopen zeer dat het in kwartaal vier niet meer nodig 
zal zijn’, aldus minister Hoekstra, die daarmee lijkt te zinspelen op een terugtrekkende 
beweging van het kabinet in de nabije toekomst. Bron: Trouw, 27 mei 2021.  

Coronasteun voor veel ondernemers onvoldoende: ‘Ik weet niet waar ik het geld 
vandaan moet halen’ 

Na ruim een jaar coronamaatregelen weten veel ondernemers niet meer hoe ze het hoofd boven 
water moeten houden. Hun zorgen over de toekomst nemen toe. 
 
Een goed humeur behouden is dezer dagen moeilijk voor Erik Koper, eigenaar van de 
toeristische winkelketen Gute Laune, die kleurrijke vakantiekleding en accessoires verkoopt. 
De ondernemer, met winkels in Egmond aan Zee en op Texel, heeft inmiddels een hypotheek 
moeten nemen om zijn vaste lasten en zijn personeel te kunnen doorbetalen en nieuwe 
voorraden voor het komende seizoen aan te schaffen. 
 
Koper behoort tot een groep ondernemers die grotendeels tussen wal en schip vallen als het 
om coronasteun gaat. Vier van zijn vijf winkels gingen namelijk pas vorig jaar open. Zowel de 
NOW-regeling waarmee bedrijven een deel van de salariskosten terugkrijgen als de 
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Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geldt alleen voor bedrijven die in 2019 al bestonden, dus 
hij krijgt alleen steun voor de winkel die hij dat jaar al had.  
 

 
In de Dorpsstraat in De Koog, Texel, heeft Erik Koper twee kledingwinkels. @ Olaf Kraak  
 
Het klinkt misschien wat onbezonnen, nieuwe winkels openen midden in een pandemie. ‘Maar 
we waren er al sinds 2019 mee bezig. Zo’n zaak open je niet van de ene dag op de andere. 
Zeker ons soort winkel niet. We verkopen geen massaproductie, we moeten echt op tijd 
bestellen’, zegt Koper. Begin februari ging alles van start om op tijd klaar te zijn voor de 
opening op 15 maart. Eén dag voor de eerste lockdown.  
 
De zomer was goed, en net als zovelen dacht hij dat het ergste leed geleden was. Dat duurde 
tot Angela Merkel in september voor Nederland code oranje afkondigde en Duitse toeristen 
massaal hun koffers pakten. ‘Binnen een halve dag waren de kustplaatsen leeg.’  
 
Sindsdien is het niet meer goed gekomen. Zijn winkels zijn weliswaar weer open, maar alleen 
op afspraak. En dat betekent veel minder klanten. ‘Waar we in onze eerste winkel in andere 
jaren in deze tijd zestig mensen per dag binnen kregen, zijn het er nu tien’, zegt hij.   
 
Hij voelt zich door de regering behoorlijk in de steek gelaten, zeker nu het allemaal zo lang 
gaat duren. Dat de eerste NOW-regeling vorig jaar lente snel werd opgetuigd en niet met alle 
situaties rekening kon houden, begrijpt hij. ‘Maar wie had toen gedacht dat alles ruim een 
jaar op slot zou gaan? In de tussentijd hadden ze toch tijd genoeg om over betere regelingen 
na te denken? Dit is echt niet langer vol te houden.’ 
 
De tong hangt kleine ondernemers inderdaad op de schoenen, zeggen ook de 
werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, die aanpassingen van het steunpakket 
bepleiten nu de coronabeperkingen maar voort blijven duren. Zo zou er naast steun voor de 
personeelskosten een steunregeling voor ondernemers zelf moeten komen, want die hebben 
vaak al een jaar geen eigen inkomen. 
 
Bovendien zouden private schulden zoals Koper die inmiddels gemaakt heeft meegenomen 
moeten worden in een economisch herstelplan. Ook zouden ondernemers niet één, maar tien 



273 
 

jaar de tijd moeten krijgen om schulden aan de overheid, bijvoorbeeld achterstallige 
belastingen, maar ook teveel ontvangen coronasteun, terug te betalen.  
 
Voor Angela Hamers, eigenaresse van een winkel in kleding, meubels en accessoires in 
Vaassen, zou dat laatste zeker een enorme opluchting betekenen. Ze begrijpt inmiddels nog 
maar weinig van het steunbeleid waar ze vorig voorjaar nog blij mee was.  
 
Aan het begin van de eerste lockdown was ze echt in paniek, vertelt ze: ‘Ik was bang dat ik 
mijn zaak, die ik al tien jaar heb, kwijt zou raken, maar ook dat ik de acht mensen met wie ik 
al jaren samenwerk, zou moeten ontslaan. Die snelle steunmaatregelen gaven vertrouwen dat 
je geholpen wordt.’  
 
Dat vertrouwen is weg sinds ze enkele weken geleden de definitieve berekening van de eerste 
NOW-steun kreeg. Omdat ze niet 50 maar 40 procent omzetverlies draaide tijdens de eerste 
lockdown moet ze feitelijk alles terugbetalen. ‘Het is een ingewikkelde berekening. Ik heb per 
euro personeelskosten 26 cent steun gekregen, maar over het te veel ontvangen bedrag moet 
ik 90 cent per euro terugbetalen. Ik had erop gerekend dat ik iets terug zou moeten betalen, 
maar dit voelt erg oneerlijk als je zo hard gestreden hebt om het hoofd boven water te houden.’ 
 
Hamers is blij is dat haar winkel inmiddels weer open kan, ook al is het beperkt. Maar ze 
maakt zich ook zorgen dat haar straks bij de NOW3, die ze na de winkelsluiting afgelopen 
herfst kon aanvragen, hetzelfde overkomt. ‘Zelfs als die terugbetaling nu gespreid over een 
jaar kan, weet ik niet waar ik dat geld vandaan moet halen.’ Bron: Trouw, 10 april 2021. 
 
Ondernemers in de knel door eindafrekening noodsteun  
 
Ondernemers die niemand hebben ontslagen, moeten soms toch alle staatssteun 
terugbetalen. Ambtenaren zagen die bui al hangen. 
 
Ambtenaren waarschuwden er vorig jaar al voor. De NOW-regeling zou sommige ondernemers 
onterecht hard benadelen. En dat is werkelijkheid aan het worden, ontdekken steeds meer 
werkgevers. 
 
Er melden zich ondernemers die de coronasteun, die zij hebben ontvangen om zoveel mogelijk 
mensen aan het werk te houden, bijna volledig moeten terugbetalen. Ook als ze erin zijn 
geslaagd niemand te ontslaan. Van alle ondernemers gaat tot nu toe 5 procent tegen de 
terugbetaling in bezwaar. Vaak tevergeefs: ongeveer een vijfde van alle bezwaren wordt 
toegekend. 
 
Minister Wouter Koolmees van sociale zaken: ‘De NOW is een generieke regeling; het is niet 
altijd mogelijk om maatwerk te bieden.’ Maar zonder maatwerk worden sommige ondernemers 
oneerlijk hard geraakt. Je hoeft het medewerkers van uitvoeringsinstantie UWV niet te 
vertellen: uit ambtelijke stukken die de NOS heeft ingezien, blijkt dat zij eerder al signaleerden 
dat hoge – en vooral: onverwachte – terugvorderingen van coronasteun tot ‘schrijnende 
gevallen’ zouden leiden. 
Het gaat dan om ondernemers die de dupe zijn van de opzet van de NOW-regeling, waarmee 
de overheid een deel van de loonkosten van noodlijdende ondernemers dekt. Nu van de 
noodsteun gebruik is gemaakt – tijdens de eerste lockdown – kijkt uitkeringsinstantie UWV of 
de ondernemers daar ook echt recht op hadden, of dat ze een deel of alles moeten terugbetalen. 
 
Dat doet de uitkeringsinstantie door te kijken naar hoeveel loon er per maand tijdens de 
lockdown is betaald. Dat bedrag wordt vergeleken met het loon van januari 2020, vlak voor 
de komst van het coronavirus. Voor iedere euro die minder aan loon is betaald, gaat er 90 
cent van de steun af. Het ministerie heeft voor januari 2020 als vergelijkingsmaand gekozen, 
omdat voor die maand alle salarisstroken al waren opgemaakt. 
 
Nu zijn er winkeliers en horecaondernemers die ineens bijna alle ontvangen steun moeten 
terugbetalen, terwijl ze niemand hebben ontslagen. Dat komt omdat zij in januari 2020 hogere 
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loonkosten hadden dan in een gemiddelde maand. Vanwege het uitbetalen van de extra 
gewerkte uren in de drukke decembermaanden, bijvoorbeeld. 
 
Er zijn ook ondernemers die in de problemen raken doordat zij een sterk verminderde loonsom 
hebben door bijvoorbeeld pensionering of contractopzegging door werknemers. Dat hoge 
bedrag wordt nu vergeleken met het loon van maart, april, mei, dat lager ligt. Daarom moeten 
ze nu ineens veel terugbetalen.  
 
Minister Koolmees schreef dinsdag in een Kamerbrief dat hij weet dat januari voor sommige 
ondernemers geen representatieve maand is, maar niet alle uitzonderingen kunnen worden 
onderkend. ‘Het is in het geautomatiseerde proces niet mogelijk om incidentele betalingen uit 
de loonsom te filteren’, schrijft het ministerie. Dat geautomatiseerde proces is volgens 
Koolmees wel nodig om veel ondernemers snel te kunnen helpen. 
 
Branchevereniging INretail vindt het ‘enorm triest dat er voor uitzonderingsgevallen geen 
maatwerk geboden wordt.’ Een woordvoerder zei tegen de NOS: ‘Het zou goed zijn als 
medewerkers van het UWV ruimte krijgen om ‘maatwerk binnen bepaalde marges’ toe te 
passen, zodat de regeling meer ondernemers kan helpen.’ Volgens Koolmees is dat echter 
onmogelijk. 
 
De meeste ondernemers die NOW-steun hebben gekregen tijdens de eerste lockdown, krijgen 
nog te horen of ze geld moeten betalen of juist terugkrijgen. Zo’n 100.000 van de 140.000 
bedrijven moeten daarvoor nog een aanvraag indienen. Ondernemers krijgen wel de 
mogelijkheid om een betalingsregeling van een jaar of langer af te spreken. Bron: Trouw, 24 
maart 2021. 
 
Aantal bedrijven met coronasteun lijkt weer toe te nemen  
 
Het aantal ondernemers dat een beroep doet op overheidssteun zit weer in de lift. Dat blijkt 
uit de meest recente cijfers die het ministerie van SZW dinsdag presenteerde. 
 
Met de aanhoudende lockdown komt het nauwelijks als een verrassing: bedrijven kloppen de 
laatste maanden weer vaker aan bij de overheid voor coronasteun. Horeca-ondernemers en 
winkeliers zijn daarbij de afgetekende koplopers. Meer dan de helft van de toegekende 
aanvragen in de huidige ronde komt uit die twee sectoren, zo heeft het UWV becijferd. 
 
De steun aan ondernemers valt uiteen in een aantal regelingen en pakketten. De grootste 
daarvan is de NOW-regeling, die ondernemers met personeel in staat stelt de lonen door te 
betalen. In de vorige periode – van oktober tot december – maakten daar zo'n 77.000 bedrijven 
gebruik van. Tot en met 25 februari waren er voor de huidige ronde al ruim 33.000 aanvragen 
toegekend. De inschrijving staat nog open tot en met 14 maart. En die loopt vooralsnog harder 
dan tijdens de vorige aanvraagperiode, schrijft minister Wouter Koolmees (sociale zaken en 
werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer.  
 
Aan die 33.000 bedrijven heeft de overheid inmiddels ruim een half miljard aan voorschotten 
verstrekt. Dat bedrag loopt – alleen voor de nu al toegekende aanvragen – de komende 
maanden op tot zo’n twee miljard euro. Daarmee worden ruim een half miljoen salarissen van 
werknemers (deels) door de overheid doorbetaald, aldus Koolmees. Dat aantal loopt dus 
waarschijnlijk nog fors op in de rest van de inschrijfperiode. In het laatste kwartaal van 2020 
ondersteunde het Rijk bij het uitbetalen van zo’n 1,2 miljoen werknemerssalarissen. Daar was 
toen zo’n 3,5 miljard euro mee gemoeid.  
 
Voor het andere grote steunpakket, de TOZO, zijn actuele cijfers lastiger te geven. Die regeling 
is bedoeld om zelfstandig ondernemers van een inkomen te verzekeren als hun bedrijf stilvalt. 
De TOZO werkt in feite als een (tijdelijke) uitkering: niet het bedrijf krijgt steun, maar de 
ondernemer zelf. Diens inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Gemeenten voeren 
de regeling uit, waardoor een landelijk totaaloverzicht van het aantal aanvragen ontbreekt. 
Schattingen zijn er wel. Die gaan uit van ongeveer 119.000 aanvragen tijdens de 
zomerperiode, en ongeveer 139.000 in de periode van oktober tot januari.  
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Dat zijn er nog altijd wel veel minder dan rond de eerste lockdown, toen zo’n 375.000 
zelfstandigen een TOZO-uitkering kregen. Door verscherpte voorwaarden komen nu echter 
veel minder ondernemers in aanmerking: het inkomen van een partner telt sinds juni vorig 
jaar ook mee om te bepalen of iemand onder het sociaal minimum belandt. Zelfstandigen met 
een partner die wel verder kan werken kunnen daardoor in veel gevallen geen beroep meer 
doen op de TOZO. Bron: Trouw, 9 maart 2021. 
 

Trendbreuk: aantal faillissementen steeg flink in november, maar nog wel lager 
dan voor corona 

In november waren er 166 faillissementen, dat zijn er niet veel, maar het is wel het hoogste 
aantal van 2021. 

Het aantal faillissementen is in de maand november flink gestegen. Volgens voorlopige cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er vorige maand 166 faillissementen 
uitgesproken over bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken. Dat betekent een 
stijging met 57 in vergelijking met een maand eerder. 

Het aantal faillissementen is nog wel een stuk lager dan voor de coronacrisis. Door de massale 
coronasteun van de overheid vallen er dit jaar heel weinig bedrijven om. Ook laten rechters in 
de kern gezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder snel failliet gaan. 

In oktober is de loonsteun voor ondernemers vervallen. Het is volgens het CBS mogelijk dat 
dit heeft geleid tot een stijging in het aantal faillissementen in november. ‘Het zou geen rare 
verklaring zijn’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Volgens hem is het 
wel ‘oppassen’ om conclusies te trekken op basis van één maandcijfer. Bedrijven kunnen 
vanwege de coronamaatregelen weer loonsteun aanvragen voor de maanden november en 
december. 

In de handel gingen vorige maand de meeste bedrijven failliet. Relatief gezien gebeurde dat 
volgens het CBS in de sector bouwnijverheid het vaakst. 

Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het hoogst met 816 bedrijven en 
instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal 
faillissementen tot halverwege vorig jaar relatief gelijk. Sindsdien is het aantal bankroeten 
afgenomen. In augustus werd qua faillissementen het laagste niveau in ruim 30 jaar bereikt 
en ook in de maanden daarna bleef het laag. Bron: Trouw, 13 december 2021.  

Coronasteun was prima, zeggen economen. Ermee stoppen ook 

De overheid heeft het uitstekend gedaan met haar coronasteun, zeggen economen. Dat er nu 
bedrijven failliet zullen gaan, hoort bij een gezonde economie. 

Zelden zijn economen het zo eens als over de coronasteun van de afgelopen anderhalf jaar. 
De overheid heeft het ‘uitzonderlijk goed gedaan’, zegt bijvoorbeeld Sandra Phlippen, 
hoofdeconoom bij ABN Amro. Het is een ‘schoolvoorbeeld’ van hoe je bij zo’n crisis moet 
optreden, vindt ook Bas ter Weel, directeur van onderzoeksbureau SEO en hoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam. 

Ja, er staat ons nog wel wat te wachten nu die steun stopt, zeggen economen. Er gaan de 
komende tijd misschien toch bedrijven failliet. En nu de economie lijkt aan te haken bij de 
hoogconjunctuur van voor de crisis, lopen ook de personeelstekorten op. Dat kan zelfs tot een 
milde recessie leiden. ‘Misschien eind volgend jaar’, zegt Ter Weel.  

Al met al pakte de coronasteun toch erg goed uit. Die steun moest ‘tijdig, tijdelijk en gericht’ 
zijn, blikt Ter Weel terug. ‘Tijdig was het. Er was paniek, er moest snel worden opgetreden en 
dat is gebeurd. Ook lukte het om de steun goed te laten terechtkomen.’ 
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Bedrijfjes in de bouw gingen in november iets vaker failliet dan in de maanden ervoor. @ Arie 
Kievit 

Alleen over de tijdelijkheid van de steun kunnen vragen worden gesteld, vervolgt Ter Weel. 
Heeft het niet te lang geduurd, is er niet ook geld besteed aan ondernemingen die sowieso niet 
levensvatbaar waren? ‘Het eerlijke antwoord op die vraag is: dat weten we nog niet. Door zo 
lang door te gaan zijn er misschien ook bedrijven voor omvallen behoed die wél levensvatbaar 
zijn.’  

Stoppen met het steunprogramma is onvermijdelijk, zeggen de twee. Er zullen bedrijven failliet 
gaan vanwege de na-ijlende pandemie of omdat ze louter op coronasteun draaiden. Dat is 
geen ramp, al was het maar omdat het aantal faillissementen tijdens de crisis uitzonderlijk 
laag was. ‘Bij een gezonde economie hoort dynamiek’, zegt Phlippen, ‘met startende 
ondernemingen én met faillissementen.’  

Niet elk deel van de economie zal volledig herstellen, waarschuwt Phlippen, want er doen zich 
ook structuurveranderingen voor. ‘Thuiswerken zal bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het 
zakelijk reisverkeer en voor de kantorenmarkt, inclusief de schoonmaak, de catering et cetera.’  

Ook daarom moet de coronasteun stoppen. ‘Het heeft geen zin banen blijvend overeind te 
houden in bedrijven waar te weinig omzet wordt behaald, terwijl in andere sectoren juist een 
groot tekort aan personeel bestaat.’  

Wie lessen wil trekken uit deze periode van overheidssteun, kan ook kijken naar de financiële 
crisis van 2009 en de jaren daarna. ‘Vorig jaar september al had de overheid twintig keer 
zoveel balanssteun gegeven als destijds tijdens de hele crisis’ zegt Phlippen. ‘Extreem veel 
meer dan toen én heel snel.’ 

Waarom nu wel en toen niet? ‘Omdat de schade voor bedrijven deels werd veroorzaakt door 
de overheid zelf, met haar coronamaatregelen’, legt Phlippen uit. ‘En vooral: omdat de 
Europese Centrale Bank de rente laag hield en schuldpapieren opkocht, was die steun relatief 
goedkoop.’ 
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Het is een lesje economie voor beginners, zegt Phlippen: als de economie krimpt, moet de 
overheid gas geven. ‘Ja, regeringen hebben vaak de neiging het tegenovergestelde te doen: de 
crisis bestrijden door te bezuinigen, op de rem te gaan staan, waardoor ze de crisis nog 
verdiepen.’ 

Blijft de extra schuldenlast – de coronasteun kostte de Nederlandse overheid 80 miljard euro 
– niet als een donkere wolk boven de economie hangen? Nee, denken de economen van ABN 
Amro. ‘Omdat die schulden ook op de langere termijn waarschijnlijk betaalbaar blijven’, zegt 
Phlippen. ‘En weeg het eens af tegen de gitzwarte wolken die zouden zijn ontstaan zonder 
coronasteun, met bijvoorbeeld massawerkloosheid. Zoiets werkt decennia door in de economie 
en dat is nu voorkomen.’ 

Hier houdt de eensgezindheid onder economen alweer op. Weliswaar maakt ook Phlippen een 
voorbehoud over het belang van een overheid die ‘gas geeft’ bij crises – ‘Misschien denken we 
over vijf jaar: dit nooit weer’ – maar Ter Weel slaat toch een iets andere toon aan. ‘Deze keer 
werkte het, omdat de coronacrisis van buiten de economie kwam. Dat is iets anders dan een 
crisis die uit de economie zelf voortvloeit’, zegt hij. ‘Een grotere rol van de overheid, daar blijf 
ik huiverig voor.’ Bron: Trouw, 1 september 2021.  

Ook bedrijven die groeien, vangen vaak coronasteun. Schiet de steun zijn doel 
voorbij?  

Zeker niet alle coronasteun komt terecht bij bedrijven die die echt nodig hebben. Dat beeld 
rijst op uit berekeningen van drie statistici.  

De drie waarschuwen er zelf voor: het is nog te vroeg om te kunnen vaststellen of de 
coronasteun aan bedrijven wel of niet goed gewerkt heeft. Toch willen ze het debat erover 
aanzwengelen. En dat doen ze met rekensommen die uitwijzen dat deze steun deels is 
terechtgekomen bij bedrijven die in 2020 geen omzetverlies leden, maar zelfs groeiden. Ook 
kregen bedrijven steun die verlies leden dat waarschijnlijk niets te maken had met de 
coronacrisis.  

Drie beleidsmedewerkers van het ministerie van financiën schrijven dat in het vakblad 
Economisch Statische Berichten (ESB) – misschien niet geheel toevallig, want binnen dat 
ministerie werd betwijfeld of dat het steunpakket inderdaad nog drie maanden extra in stand 
moet worden gehouden, zoals het kabinet vorige week besloot. Hoe dan ook lijkt die steun een 
verklaring voor het ‘historisch lage niveau’ van het aantal faillissementen, merken de drie op. 

De auteurs van twee ESB-artikelen hierover deden een poging om na te gaan waar drie soorten 
steun zijn terechtgekomen in 2020: salarissteun via de NOW-regeling, de Tegemoetkoming 
vaste lasten (TVL) en de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS). Ook 
zochten zij uit welke bedrijven uitstel van belastingbetaling vroegen. Dat deden ze met onder 
meer cijfers van het CBS en uitkeringsinstantie UWV. 

De uitkomsten kunnen inderdaad tot discussie leiden: bijna een kwart van het steunbedrag 
van in totaal 32,8 miljard euro ging naar bedrijven die in coronajaar 2020 niet minder, maar 
juist meer omzet boekten dan in 2019 - terwijl voor NOW-steun minstens 20 procent 
omzetverlies vereist is. En van het uitgestelde belastingbedrag, in totaal 16 miljard, staat bijna 
een derde uit bij bedrijven die in omzet gegroeid zijn.  

Vervolgens vergeleken de drie auteurs in een tweede artikel de omzetverliezen in het 
coronajaar met die van 2019, om erachter te komen of de verliezen in 2020 niet deels gewoon 
verliezen zijn die zich ook zonder pandemie wel hadden voorgedaan. Deels wel, concluderen 
ze. In zwaar getroffen sectoren als de horeca, de luchtvaart en de reisbranche waarschijnlijk 
niet of nauwelijks. Maar in andere sectoren werd misschien wel in de helft van de gevallen 
coronasteun ingezet om reguliere verliezen goed te maken.  
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Dit is een ‘schatting, geen exacte berekening’, waarschuwen de auteurs over deze tweede 
rekensom, slechts bedoeld om verschillen tussen sectoren in beeld te brengen. De cijfers die 
ze gebruiken ‘kennen onvermijdelijk beperkingen’, geven ze toe, en de pandemie is nog niet 
voorbij. Ook zijn terugvorderingen nog niet in de berekeningen verwerkt, en van de helft van 
alle bedrijfssectoren zijn nog niet eens omzetcijfers over 2020 bekend. Toch geeft de analyse 
waarschijnlijk toch ‘een relevant eerste beeld’, vinden de drie. 

Dat beeld wakkert de vrees aan dat de coronasteun ook terechtkomt bij bedrijven die sowieso 
niet levensvatbaar zijn. Tegen die achtergrond adviseerde bijvoorbeeld het Centraal 
Planbureau de partijen die bij de kabinetsformatie betrokken zijn om te stoppen met de 
huidige steun. Zodra de coronabeperkingen zijn opgeheven, schreef het CPB vorige week, kan 
beter worden overgestapt op het kwijtschelden van schulden van bedrijven die wel 
levensvatbaar zijn. Bron: Trouw, 2 juni 2021. 
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