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Eerste woorden 

Het verhaal van René Admiraal (54), vrijwilliger van Weblog Staphorst over zijn ervaring met 
corona. 

Na dikke 8 weken weer thuis uit Isala en de Vogellanden (1 week). Nu 2 keer per week 
revalideren op poliklinische basis en de rest van de dagen thuis. Covid-19 is de oorzaak van 
deze ellende. Waar velen het doormaken als een griepje lag dat voor mij wat anders. Door 
onderliggend lijden (hart en vaatproblemen, diabetes en een donornier) werd het een gevecht 
van leven op dood. Dankzij gebed stond er een enorm cordon van engelen om mij en de 
geneeskundigen heen en leef ik nog.   

Het begon eind september met wat ik als een buikgriepje ervaarde. Buikpijn, koorts en geen 
trek in eten. Een zelftest wees toch corona aan. Ik ging me steeds beroerder voelen en dan 
toch de huisarts maar gebeld. 30 september liet de huisarts mij komen maar met een saturatie 
van 92 geen noodzaak tot actie. 2 dagen later weer gebeld met saturatie van 85. Toen kwam 
de arts in isolatiekledij bij ons aan huis hij liet een ambulance komen. Ik werd naar het Isala 
in Zwolle gebracht. 

 

Op de foto: slapend op de IC met mijn 2 favoriete vrouwen (vrouw en dochter). Foto gemaakt 
door IC-medewerker.  

Ik kreeg om 2 uur ‘s nachts een infuus van plasma met antistoffen die afkomstig waren van 
bloeddonoren (Sanquin) die niet tegen covid-19 gevaccineerd waren en genezen waren van 
corona. Het neusje van de zalm laat maar zeggen. Zelf ben ik niet gevaccineerd omdat die niet 
zouden hebben gewerkt in combinatie met de tacrolimus die ik slik tegen afstoting. (Daar is 
inmiddels onderzoek naar gedaan) Daarnaast werd ik van de griepprik jaren achtereen erg 
ziek, tot longontsteking aan toe. Toen ik de griepprik in overleg met de Nefroloog niet meer 
nam was ik van die jaarlijkse ellende af. En last but not least weet ik niet of ik de covid-19 
vaccinatie wel genomen zou hebben. Er zijn te veel onduidelijkheden en de ons voorgehouden 
cijfers deugen niet. Vergelijk zelf maar eens met cijfers van CBS en RIVM. En kom niet aan 
met verhalen over frikandellen of andere kromme vergelijkingen. 
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Na een week op de covid afdeling werd het zuurstofgehalte steeds lager en besloten de 
intensivisten (IC artsen) dat ik weinig kans maakte om dit te overleven en werd er geen 
behandeling ingezet. In het weekend dat er op volgde ziet de dienstdoende arts toch een 
lichtpuntje aan het eind van de tunnel en overtuigd het team ervan om me toch een kans te 
geven, ik kreeg een tube en werd ik in slaap gebracht voor 13 dagen. Hij vond me te jong.  

Toen ik bij kennis kwam kon ik niets bewegen. Na een dag kon ik een vinger bewegen en kom 
ik angstig tot de conclusie dat slapen zo gek nog niet is. 

De beelden die ik in mijn hoofd kreeg waren afschuwelijk. Ik vertrouwde niemand meer en 
iedereen stond me naar het leven. Nu nog steeds komen er flarden van niet-gebeurde 
gebeurtenissen voorbij. Het waarheidsgehalte ervan kan ik gelukkig snel boven tafel krijgen. 

Mijn weerstand onderdrukkende medicijnen waren gestopt, deze zorgen er al bijna 10 jaar 
voor dat mijn donornier niet afstoot. In plaats daarvan kreeg ik Solu Medrol. Eten kreeg ik via 
een maagsonde en plassen ging vanzelf via een blaaskatheter (op zich wel handig…) Ontlasting 
op een ondersteek (po), wat een ware verschrikking is dat. De po is van roestvrijstaal en altijd 
ijskoud en het is gewoon een vreselijk klusje om daar in bed gelegen je grote boodschap in te 
doen. Niets dan respect voor de verpleging die met het grootste geduld van de wereld (zo lijkt 
het in ieder geval) zorg dragen dat je billen weer schoon worden.   

Vanwege de geestesgesteldheid was ik niet in staat om mijn eigen insulinepomp te bedienen 
en werd de bloedsuikerregulatie door de verpleging gedaan. Dat was een ware verschrikking. 
Als eerste was het prikapparaat voor de vingerprik een martelwerktuig dat blauwe 
vingertoppen opleverde. Gelukkig hadden we zelf nog 2 Free Style Libre sensoren liggen en 
toen werd het een stuk makkelijker. De verpleging hoefde alleen maar de scanner langs mijn 
arm te halen om de bloedsuiker te meten. Deze methode werd alom met gejuich begroet.  

Op een gegeven moment is het zover dat er weer wat beweging in het lijf komt en denk je heel 
veel zelf te kunnen. Water drinken ging alleen als iemand anders de beker met het rietje voor 
me vasthield. Dat moest ik natuurlijk zelf ook kunnen met als gevolg dat elke beker water in 
bed of op de vloer belandde en de dorst niet gelest werd… De beker vasthouden ging op een 
gegeven moment wel weer maar neerzetten ging dan met een klap. De armspieren werkten 
nog niet erg soepel.  

Gewoonlijk slaap ik op een zij maar dat kon ik niet zelf voor elkaar krijgen, de benen werkten 
niet mee en de armen waren nog niet sterk genoeg. Samen met de verpleging ging het prima 
met wat kussens in de rug. Op een dag vroeg de broeder mij of ik even in de stoel wilde zitten. 
Ik keek hem met grote vraagtekens aan….er werd een takel aan het plafond gehangen en ik 
kreeg een tuigje aan en even later bungelde ik boven mijn bed en werd ik in een rolstoel 
getakeld. Wat een belevenis. Na 5 minuten helemaal bekaf en weer terug het bed in getakeld. 
Sommige dagen bracht ik versuft door, niet realiserend wat er allemaal om mij heen gebeurde. 

Na een aantal dagen op IC (toen ik weer wakker was) werd de coronatest uitgevoerd en na drie 
dagen achtereen een negatieve testuitslag ging ik naar een andere afdeling in het ziekenhuis. 
Met een suf hoofd ging ik naar de afdeling Nefrologie. Het leek mij een éénpersoonskamer in 
aanbouw die door de bouwvakkers verlaten was. Dagen heb ik daar de meeste vreemde 
voorstellingen van gemaakt terwijl het gewoon een 1-persoonskamer was met alle faciliteiten. 
Ik maakte kleine vorderingen met bewegen, het delirium bleef me echter dwarszitten. Mijn 
gedachten leken levensecht en soms was een enkel woord of beeld genoeg om een heel verhaal 
aan vast te breien. In die verhalen werd ik vaak opgesloten en kon ik niet ontsnappen. In 
Staphorst waren vier van die plaatsen waar ik opgesloten werd. In een volgend beeld stond de 
IC aan de Diek in de voortuin van Jan Bloemert naast Edusport en kon je zo het voorhuis van 
zijn boerderij inlopen vanaf de IC.   

Na verloop van tijd werd ik met behulp van de sara stedy in de benen geholpen. Dat leek 
nergens op, want ik had gewoon pap in mijn benen. Dus dat feestje ging niet door. Het normale 
toiletbezoek werd nog even uitgesteld. Op een dag beloofde de verpleging mij dat ik de volgende 
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dag onder de douche zou mogen. De volgende dag was het zover. Eerst dachten ze aan een 
brancard met René daarop maar het werd een po-stoel. Met stoel en al ging ik onder de douche 
en kon er werkelijk geen genoeg van krijgen. Toen ik vroeg of het nog wat langer mocht zei de 
verpleegster alleen maar: het is jouw feestje René, mij maakt het niet uit, nat ben ik toch al. 

Deze happening was het startsein van een aangenamer herstel. Het toiletteren in bed was 
verleden tijd en de po-stoel kwam daar voor in de plaats. De takel verdween en een looprek 
hielp mij om op te staan en de eerste stapjes te zetten. 

Op een slecht moment kreeg ik een enorme pijn en druk op de borst. De schrik sloeg mij om 
het hart, deze pijn kende ik van 8 jaar geleden, wat toen resulteerde in 4 omleidingen bij het 
hart. Ik maakte mijn pijn en angst kenbaar en ik kreeg een spraytje nitroglycerine onder de 
tong waardoor de pijn snel verdween. Een hartfilmpje toonde echter geen bijzonderheden. 
Vraagtekens bij mij en arts bleven achter. Anderhalve week later gebeurde het weer en toen 
werd ik naar cardiologie verplaatst en werd een hartkatheterisatie gepland. (In een ader wordt 
een hol katheter richting het hart ingebracht en spuit men er contrastvloeistof in en kunnen 
vernauwingen in beeld worden gebracht) Het viel niet mee om de slang naar boven te duwen, 
bij de lies zat er wat kalk in de weg, bij de andere lies ligt de donornier en via de pols durfde 
men niet omdat daar een litteken zit waar nergens melding van is gemaakt. Ook ik zelf weet 
niet hoe ik er aan kom. Uiteindelijk is men via een ader halverwege de linkerarm ( de brachialis 
) naar binnen gegaan. Op de beelden was helemaal geen vernauwing waar te nemen in de 
bloedvaten, wel waren de omleidingen die 8 jaar geleden aangebracht zijn goed te zien en die 
verkeerden allemaal nog in uitstekende staat. Conclusie was uiteindelijk dat na corona bij 
inspanning pijn en druk op de borst kan optreden. Ik mocht op de afdeling cardiologie blijven 
waar het op dat moment redelijk rustig was. Met proteïne drankjes en sapjes probeerde ik 
dagelijks 100 gram eiwitten binnen te krijgen. Zonder deze toevoegingen is het haast niet te 
doen om dat met normaal eten binnen te krijgen.   

Mijn vraag om mijn eigen insulinepomp weer in te zetten werd nog steeds niet gehonoreerd. 
Mijn bloedsuikers waren soms torenhoog en ik hield stellig vol dat ik dat zelf veel beter kon 
als ik de pomp weer mocht gebruiken. Bloedsuikers tussen de 20 en de 30 passeerden 
dagelijks de revue. Ik kreeg dagelijks 3 keer een mokka sapje uit een flesje en scoorde daarmee 
45 gram eiwitten, dus dat schoot lekker op. Op een avond zag een zuster het flesje op mijn 
nachtkastje staan en vroeg mij of ik wel wist hoeveel koolhydraten daar in zitten. ‘Helemaal 
niks’ is mijn antwoord, dat is mij door de keukenzuster verzekert. Op het flesje staat namelijk 
niets over de voedingswaarden. Even googelen leert al snel dat er 23 koolhydraten in zaten en 
ik dus dagelijks 69 gram suiker in men mik stortte en daar geen druppel insuline tegen 
overstond. De volgende dag samen met een zuster op de afdeling die ook diabeet is en dezelfde 
insulinepomp/sensor configuratie heeft, mijn pomp weer aangesloten en de sensor in de arm 
gezet. Vanaf dat moment gingen de bloedsuikers weer langzaam terug naar aanvaardbare 
waarden. Met de verhoogde dosis prednison is het niet helemaal voorspelbaar waar de 
waarden heengaan.   

In overleg werd besloten om revalidatie in te gaan zetten, eerst met de fysio van het ziekenhuis 
en zodra ik van de zuurstof af ben naar een andere organisatie. Na enige tijd werd ik goed 
bevonden voor de Vogellanden. Plots dook het Norovirus op en raakten meerdere patiënten op 
de afdeling besmet, en ik dus ook. Het Norovirus wordt veroorzaakt door een resistente 
bacterie. Een hele zondag aan de dunne en vervolgens uitgedroogd. Na 4 dagen plaste ik niet 
meer en bleek mijn nierfunctie van 85 naar 33 procent gezakt te zijn. (Kreat ver boven de 300 
in plaats van tussen de 90 en 120). Een tegenslag die insloeg als een bom. De zaalarts trachtte 
mij gerust te stellen dat dat vaker voorkwam en schreef een vochtinfuus voor met vloeistof die 
wat langer in de adres bleef zitten om zo de nier te bereiken. Dit lukte wonderwel en de 
volgende dag was de functie 44% en 2 dagen later weer boven de 80. De arts vertelde mij met 
een big smile dit goede nieuws en twee dagen later mocht ik overgeplaatst worden naar de 
Revalidatiecentrum de Vogellanden in Zwolle. Vanaf de eerste minuut is alles anders. Alles is 
daar gericht op revalideren in passend tempo. Bij binnenkomst zie je aan allerlei mensen, de 
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een heeft een kunstbeen de ander waggelt achter een rollator en weer een ander stuurt met 
een misvormde hand zijn elektrische rolstoel naar een van de disciplines. Met allemaal 
hetzelfde doel: beter worden! Dat werkt enorm motiverend. De eerste week bestaat 
voornamelijk uit intakes bij de verschillende onderdelen: fysio, ergo, PMT (psycho motorische 
therapie ). Je krijgt de agenda voor de hele week op papier zodat je weet waar je verwacht 
wordt. Het eerste weekend mocht ik van zaterdagmorgen tot zondagavond naar huis. Dat ging 
op zich prima, de trap naar boven was een uitdaging maar lukte wel. Een overwinning. De 
maandag een gesprek gehad met de verpleging en ik was van mening dat ik samen met 
poliklinische fysio wel verder zou kunnen. Daar werd gehoor aan gegeven en ik mocht 
maandag aan het eind van de middag naar huis. Nu ga ik nog 2 keer per week naar de 
Vogellanden en doe ik oefeningen thuis. Langzaam maar zeker komt de spierkracht en conditie 
terug. Ik van nog geen hazen. Dat moet ik maar aan jagers overlaten zei Kornelis M.  

In het bovenstaande zitten veel hiaten. Zaken die minder soepel verlopen zijn heb ik niet 
benoemd. Graag wil ik wel kwijt dat mijn waardering voor de medewerkers in de zorg enorm 
is toegenomen. Die was al groot maar ik kan ze niet genoeg bedanken voor het geduld dat ze 
hebben opgebracht. De fijne gesprekken die we hebben gevoerd en die ook keihard nodig zijn. 
Alja heeft met alle soorten van geduld wekenlang aan mijn bed gezeten, mij eten gevoerd en 
naar mijn ongeduld en onzin zitten luisteren. Ongelooflijk wat een liefde en wat een 
doorzetter.  Ook waardering voor de artsen die een enorme kennis aan de dag legden en niet 
schroomden om de transplantatie arts in Groningen te consulteren omdat die mij natuurlijk 
van haver tot gort kent. Bovenal dank aan God die overal bij was en mij nog tijd van leven 
geeft.   

Natuurlijk wil ik iedereen bedanken die via kaartjes, berichtjes, presentjes of welke manier 
dan ook medeleven heeft betoond. Dat doet een mens goed. Bron: weblog Staphorst/Rouveen, 
15 december 2021. 

Onderzoekers van CBS verwachten dat bevolking de komende jaren 
tijdelijk meer groeit dan eerder gedacht 

Onderzoekers van het statistiekbureau CBS verwachten dat de bevolking de komende jaren 
tijdelijk meer groeit dan eerder gedacht. Dat komt vooral omdat sinds de eerste helft van dit 
jaar meer kinderen worden geboren, vermoedelijk vanwege de coronapandemie. 

In 2025 telt Nederland naar verwachting bijna 18 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 100.000 
meer dan de verwachting die de statistici vorig jaar uitspraken. 

Elk jaar rekent het CBS door hoeveel de bevolking naar verwachting groeit door te kijken naar 
trends in migratie, sterftegevallen en geboortes. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het 
CBS de eerdere voorspelling heeft aangepast. 

De onderzoekers hadden eerder verwacht dat het aantal geboortes pas in 2023 en 2024 zou 
oplopen. Zij dachten dat tegen die tijd de ontwikkeling dat vrouwen steeds later moeder 
worden, zou stoppen. Volgens CBS-socioloog Tanja Traag lijkt het erop dat die omslag mede 
door corona wat vroeger komt. 

De diepere oorzaken zijn niet onderzocht, maar er zijn wel vermoedens. ’Mensen vonden het 
om allerlei redenen een goed moment om aan kinderen te beginnen’, verwacht Traag. Die 
noemt onder meer dat het vele thuiswerken het praktischer heeft gemaakt om werk te 
combineren met privé. ’Misschien zijn mensen zich ook meer gaan richten op hun gezin, in 
plaats van op de wijde wereld’, vult de socioloog aan. 

De pandemie heeft er ook voor gezorgd dat in 2020 en 2021 meer mensen zijn overleden. CBS 
gaat er vanuit dat dit een tijdelijke ontwikkeling is die weinig effect heeft op de bevolkingsgroei 
op de lange termijn. Door de vele reisbeperkingen kwamen minder migranten het land binnen. 
Tegelijk verhuisden minder mensen naar het buitenland. Daardoor is de bijdrage van migratie 
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aan de bevolkingsgroei per saldo weinig veranderd. De onderzoekers verwachten dat deze 
ontwikkeling eveneens tijdelijk zal zijn. 

De statistici hebben voor het eerst in drie jaar hun verwachtingen van het aantal huishoudens 
bijgesteld. Zij denken dat in 2038 de grens van 9 miljoen huishoudens zal worden bereikt. 
Dat is hoger dan de vorige prognose. Dat komt voornamelijk door de migratiegolf in het 
afgelopen decennium. Het was al te verwachten dat het aantal huishoudens hierdoor hoger 
uit zal pakken, maar dat is nu voor het eerst doorgerekend. Bron: AD, 16 december 2021. 

Een dierentuin in de Chileense hoofdstad Santiago heeft leeuwen, 
tijgers, poema’s en een orang-oetang gevaccineerd tegen het coronavirus 

Een dierentuin in de Chileense hoofdstad Santiago heeft leeuwen, tijgers, poema’s en een 
orang-oetang gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat gebeurde met een experimenteel vaccin 
van de Amerikaanse fabrikant Zoetis, waarmee eerder ook dieren in Amerikaanse 
dierentuinen gevaccineerd werden. 

De tien meest kwetsbare dieren van de Buin Zoo ontvingen het vaccin, aldus parkdirecteur 
Ignacio Idalsoaga. Hij hoopt dat het experimentele vaccin binnenkort op grote schaal 
geproduceerd kan worden, zodat ‘alle dieren in parken beschermd kunnen worden tegen het 
dodelijke virus.’ 

Dierengezondheidsorganisatie Zoetis testte het vaccin al op meerdere dieren in Amerikaanse 
dierentuinen, nadat begin dit jaar de eerste mensapen werden ingeënt in een dierenpark in 
San Diego. 

Steeds meer dierentuinen wereldwijd maken zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus 
voor dieren. Begin deze maand bleken twee nijlpaarden van de dierentuin in 
Antwerpen Covid-19 te hebben. Vorige maand overleden drie sneeuwpanters in 
een Amerikaanse dierentuin nadat ze besmet waren geraakt met het coronavirus. Bron: AD, 
16 december 2021. 

Canadezen worden opgeroepen om binnen de landsgrenzen te blijven. 

Canadezen worden opgeroepen om binnen de landsgrenzen te blijven. Alle niet-essentiële 
reizen worden afgeraden door de regering vanwege de opkomst van de Omikron-variant van 
het coronavirus. Ook zal er weer meer worden getest bij binnenkomst in Canada, aldus 
premier Justin Trudeau. 

Ontario, de grootste en meest dichtbevolkte provincie van het land, heeft daarnaast besloten 
om bij grote evenementen zoals ijshockeywedstrijden nog maar vijftig procent van het totale 
publiek toe te laten. Alle volwassen inwoners van de provincie kunnen vanaf maandag een 
afspraak maken voor een boosterprik, mits het drie maanden geleden is dat ze hun laatste 
prik hebben gekregen. Bron: AD, 16 december 2021. 

Metropolitan Opera in New York eist van alle musici en 
publiek een boostershot 

De Metropolitan Opera in New York eist van alle musici en het publiek een boostershot tegen 
het coronavirus. Het operahuis maakte woensdag bekend dat de boosterplicht nodig is in de 
strijd tegen de oprukkende Omikron-variant van het coronavirus. 

De deuren van de Met bleven vanwege de pandemie gedurende anderhalf jaar gesloten. Sinds 
heropening in september worden alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn toegelaten. Het 
operahuis werd in de afgelopen maanden door zo’n 160.000 bezoekers bezocht. 

Omdat het operahuis wil ’dat iedereen zich veilig voelt’ wordt de boosterprik nu verplicht 
gesteld voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. Het gaat om volledig gevaccineerden 
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die minstens zes maanden geleden hun tweede prik hebben gehad. Zij krijgen tot 17 januari 
de tijd om een booster te halen. Bron: AD, 16 december 2021. 

Overal in Nederland daalt het aantal coronabesmettingen 

Overal in Nederland daalt het aantal coronabesmettingen. Maar voor de kaart van 
coronabesmettingen in Europa heeft dat nog geen gevolgen. Het hele land blijft op het hoogste 
waarschuwingsniveau staan, voor de vijfde week op rij. Alle twaalf provincies zijn donkerrood. 

Het is voor het eerst sinds september dat het aantal besmettingen in alle provincies daalt. 

Limburg heeft opnieuw het hoogste aantal positieve tests, vergeleken met het aantal inwoners. 
In de afgelopen twee kalenderweken zijn daar bijna 26.000 besmettingen vastgesteld. 
Omgerekend komt dat neer op 2317 besmettingen op elke 100.000 inwoners, oftewel 1 op 
elke 43 Limburgers. Dat is 13 procent lager dan bij de kaart van vorige week. 

Overijssel is de snelste daler. Daar ligt het aantal positieve tests 16 procent lager dan bij de 
kaart van vorige week. Ook in Zeeland, Gelderland en Utrecht daalt het aantal nieuwe 
besmettingen met meer dan 10 procent. 

De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese 
gezondheidsdienst waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
bij aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de 
twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 29 november tot en 
met 12 december.  

De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood 
en donkerrood. Op de vorige kaarten was Nederland een van de grootste brandhaarden van 
Europa, samen met Slowakije en Tsjechië. Bron: AD, 16 december 2021.  

Veel mensen boeken vakantie nu scholen week eerder dichtgaan 

Nu de scholen een week eerder dichtgaan, boeken ouders met jonge kinderen gauw nog een 
vakantie voor volgende week, blijkt uit een rondgang langs verschillende aanbieders. 

De met een week vervroegde kerstvakantie legt de vakantieparken in Nederland geen 
windeieren. Bij Parkvakanties, waar onder andere Landal, Roompot en Center Parcs bij zijn 
aangesloten, stromen de boekingen al sinds maandagavond, toen het nieuws uitlekte, 
onophoudelijk binnen. 

‘Het lijkt erop dat het nieuws voor veel jonge ouders een trigger is om te kijken of zij volgende 
week toch nog even weg kunnen. Er is in elk geval nog voldoende beschikbaar én de prijzen 
voor de week voor de kerst zijn op het moment nog vrij gunstig’, voegt Laurens Taekema van 
Parkvakanties eraan toe. 

Dat er veel animo is, daar kan Bungalowspecials over meepraten. Bij die aanbieder kwamen 
dinsdagavond liefst 386 procent meer boekingen binnen dan 14 december vorig jaar én 190 
procent meer dan diezelfde dag twee jaar geleden. Bijna alle boekingen zijn bestemd voor een 
van de parken in Nederland, slechts een enkele boeking is voor Duitsland of België. 

Bij Natuurhuisje.nl is de gekte nog niet losgebarsten. Woensdagochtend druppelden wel de 
eerste vragen binnen of er nog iets beschikbaar is voor volgende week. Mensen die lastminute 
een huisje in de natuur zoeken, hoeven zich geen zorgen te maken, zegt Robert van Veen. De 
week voor én na de kerst is nog 25 tot 30 procent boekbaar. 

Het is een flink contrast met een jaar geleden, toen rond deze periode al zo goed als alles was 
volgeboekt voor de kerstperiode. Volgens Van Veen is het grote verschil dat toen het 
overheidsadvies was om niet naar het buitenland op vakantie te gaan en er destijds veel 
minder mogelijk was dan nu. 
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Hoewel reizen nu een stuk makkelijker is, lijkt het erop dat veel Nederlanders deze 
kerstvakantie niet al te ver over de grens willen doorbrengen. Zo zien reisorganisaties dat 
vooral stedentrips binnen Europa deze vakantie gewild zijn. 

Reisorganisatie TUI ziet al weken een stijgende lijn voor boekingen van stedentrips. Vooral 
met vertrek eind december of begin januari naar steden die makkelijk met eigen vervoer te 
bereiken zijn, zoals naar Berlijn of Parijs maar ook aan Duitse grens zoals Düsseldorf. 

Review- en boekingssite Zoover schetst hetzelfde beeld. Daar is het aantal boekingen voor de 
kerstperiode naar Antwerpen met liefst 51 procent gestegen ten opzichte van twee weken 
eerder. Ook Gent en Brugge laten een flinke stijging zien van respectievelijk 32 en 29 procent. 
Naar Berlijn zijn de boekingen met 20 procent gestegen ten opzichte van twee weken eerder. 

‘Met alle coronaperikelen en onduidelijkheden vinden mensen wellicht een winterzonvakantie 
of een wintersportvakantie lastig’, denkt Elwin Kamp van Zoover. ‘Je ziet dat mensen dan naar 
alternatieven gaan zoeken rond de feestdagen.’ 

De stijging van het aantal stedentrips in Europa wil overigens niet zeggen dat het totaalaantal 
stedentrips met 50 procent is gestegen, benadrukt Kamp. Wat hij vooral opmerkt is een 
verschuiving in bestemmingen. Dat beeld bevestigt reisbedrijf Weflycheap. Volgens directeur 
Eelko van Drongelen ligt het totaal aantal boekingen voor stedentrips voor de kerstperiode 
nog altijd onder het niveau van voor corona. 

Student Lars Esselink (23) reist deze kerstvakantie met zes vrienden af naar Hamburg. Van 
28 tot en met 31 december hebben ze een hostel geboekt in de stad. ‘We hebben allemaal een 
vaccin gehad en we hebben er zin in. Het is leuk om naar een kerstmarkt te kunnen en het is 
daar een stuk makkelijker met uitgaan’, voegt hij eraan toe. 

Hoe de coronaregels er precies uitzien in Hamburg, daar moet Esselink zich overigens nog in 
verdiepen. ‘Ik geloof dat ze in Hamburg 2G-plus hebben, dus we zullen hier en daar wel extra 
moeten testen. We hebben voor de zekerheid maar een annuleringsverzekering genomen, je 
weet natuurlijk maar nooit.’ 

Het wordt voor de jongens de tweede keer dat ze tijdens de kerstvakantie een stedentrip 
maken. Twee jaar geleden gingen ze naar München, vorig jaar was dat ook het plan maar die 
trip viel door corona in het water. 

Voor corona was juist New York een van de populairste stedentrips onder Nederlanders maar 
verre steden worden volgens Van Drongelen nog altijd mondjesmaat geboekt. Dat mensen 
kiezen voor steden in Europa vindt hij wel logisch. 

‘Met de avondlockdown is het in Nederland na 17.00 uur wel gedaan, maar in veel steden in 
het buitenland is er ‘s avonds nog genoeg gezelligheid te vinden. Heb je een QR-code dan kun 
je bijvoorbeeld gemakkelijk naar een kerstmarkt of ergens uiteten’, voegt hij eraan toe. 

Ook de Spaanse steden trekken volgens hem meer Nederlanders. Hij vermoedt dat dit ook te 
maken heeft met de soepelere regels die daar van kracht zijn. ‘Mondkapjes zijn er wel verplicht, 
maar verder is alles open en het aantal besmettingen ligt er zo’n factor 5 à 6 lager dan hier.’ 

Bij Vliegtickets.nl gaat het al weken hard met de boekingen naar Spaanse steden als 
Barcelona, Alicante en Malaga voor de kerstperiode. ‘We zien eigenlijk de hele coronacrisis al 
dat mensen erg lastminute boeken en dat zij heel graag even op vakantie willen’, zegt Sander 
van Veen van Vliegtickets. 

Bij Sunweb Group zien ze sinds het nieuws over het vervroegen van de kerstvakantie voor 
basisscholen ook de boekingen omhoogschieten. Ten opzichte van de dagen ervoor gaat het 
om een verdriedubbeling van het aantal boekingen voor winterzonbestemmingen. Behalve 
Egypte zijn de Canarische Eilanden Gran Canaria en Lanzarote erg in trek. 
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Wie de week voor de kerstperiode nog het vliegtuig wil pakken, kan nu zijn slag slaan, weet 
Van Drongelen van Weflycheap. Een gezin met twee kinderen zit voor 600 euro zeven dagen 
inclusief ontbijt in een hotel of appartement aan de Algarve of op de Canarische eilanden. ‘Het 
is een beetje een pleister op de wond voor ouders. Voor zo’n bedrag kun je naar een mooie 
zonbestemming, dan pak je ook de kerstdagen mee en dan ben je ook nog eens op een plek 
waar de maatregelen aanzienlijk minder streng zijn. Wie wil dat nu niet?!’ Bron: AD, 16 
december 2021. 

Apple stelt datum waarop personeel weer verplicht naar kantoor moet 
komen opnieuw uit 

Technologie- en elektronicaconcern Apple stelt de datum waarop personeel weer verplicht 
naar kantoor moet komen opnieuw uit. Doordat het aantal coronabesmettingen weer hard 
oploopt, vindt de iPhone-fabrikant het geen goed idee om werknemers na 1 februari te 
verplichten op het werk te verschijnen. Een nieuwe deadline voor de terugkeer naar kantoor 
geeft het bedrijf niet. 

Topman Tim Cook maakte de beslissing bekend in een memo aan het personeel. De 
koerswijziging komt slechts enkele weken nadat Apple een nieuwe datum had vastgesteld voor 
de verplichte terugkeer naar de werkvloer. Het Amerikaanse concern schoof, net als andere 
grote werkgevers, de aanwezigheidsplicht meermaals voor zich uit door nieuwe 
besmettingsgolven. 

Kantoren van Apple blijven wel open. Volgens Cook zijn veel werknemers daar regelmatig te 
vinden. Als het weer verplicht wordt om naar kantoor te komen, eist het concern dat 
werknemers in ieder geval op maandag, dinsdag en donderdag verschijnen. Woensdag en 
vrijdag mogen ze vanuit huis werken. Iedere werknemer krijgt nu een bonus van 1000 dollar, 
ongeveer 886 euro, om het thuiswerken mogelijk te maken. 

Apple voerde onlangs opnieuw een mondkapjesplicht in voor al zijn Amerikaanse winkels. 
Drie Apple Stores in de Verenigde Staten moesten sluiten door coronabesmettingen onder het 
personeel. Cook roept Apple-werknemers op om zich vooral te laten vaccineren en te laten 
inenten met boosters. Bron: AD, 16 december 2021. 

Frankrijk voert strenge inreisbeperkingen in voor mensen vanuit VK 

Frankrijk voert donderdag strenge inreisbeperkingen in voor mensen die vanuit het Verenigd 
Koninkrijk in het land arriveren. Zo moeten reizigers onder meer zeven dagen in quarantaine 
na aankomst, meldt de televisiezender BFM TV op basis van informatie van een 
regeringswoordvoerder. 

Andere belangrijke regels zijn dat de negatieve testuitslag van een PCR-test nog maar 24 uur 
oud mag zijn en dat het aantal redenen om het land binnen te komen flink is teruggebracht. 
Het mag nog voor noodzakelijk familiebezoek en voor mensen die ook de Franse nationaliteit 
hebben. De volledige lijst met beperkingen wordt later op de dag bekendgemaakt door premier 
Jean Castex. 

De Franse regering voert de regels in vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen 
in het Verenigd Koninkrijk. De Fransen willen voorkomen dat meer besmettingen van 
de Omikron-variant het land binnenkomen. In Frankrijk zijn tot nu toe 240 besmettingen 
bekend. 

Het Verenigd Koninkrijk meldde woensdag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen van 
78.610. De verwachting is dat de komende dagen de stijging toeneemt door de besmettelijkere 
Omikron-variant. Bron: AD, 16 december 2021. 
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Horecaondernemers gooien massaal hun restaurant dicht met kerst 

Horecaondernemers gooien massaal hun restaurant dicht met kerst. Maar liefst de helft van 
de restaurants is helemaal gesloten, blijkt uit een inventarisatie van BNR. Dat aantal kan nog 
verder oplopen nu de avondlockdown weken langer duurt. ‘Het is niet rendabel genoeg’, zegt 
Joyce Teune, countrymanager van restaurantsite The Fork. 

‘De omzet daalt, terwijl je een hoop kosten hebt. Denk aan inkopen doen en personeel betalen. 
Restaurants die normaal met lunch én diner open zijn, draaien nu alleen lunch. Dan wil je 
zeker weten dat de tafels gevuld zijn’, meent Teune. In plaats daarvan 
ontstaat onzekerheid doordat maatregelen steeds veranderen, vult Jeroen Wubbe van 
reserveringssite Eet.nu aan tegen BNR. ‘Als je op het laatste moment te horen zou krijgen dat 
je dicht moet, is dat natuurlijk funest.’ Bron: AD, 16 december 2021.  

NS schrapt avond- en spitstreinen vanwege corona 

De Nederlandse Spoorwegen zetten vanaf volgende week maandag in de avonduren en in de 
spits minder treinen in. Door de avondlockdown is het aantal reizigers afgelopen weken flink 
gezakt. 

Zaten de treinen vorige maand in de avonduren weer voor ruim de helft (55 procent) vol ten 
opzichte van voor de coronapandemie, door de nieuwe maatregelen is dat gedaald tot een 
bezetting van slechts 40 procent. In de spits viel het aantal reizigers met 10 procent terug. 

Voor NS is het reden om de avonddienstregeling vanaf maandag al om 18.30 uur te starten, 
in plaats van om 20.30 uur. Concreet betekent dit dat op 11 trajecten vanaf dat tijdstip niet 
6, maar 4 treinen per uur rijden. En op routes met 4 treinen in het uur wordt dat aantal 
gehalveerd naar 2. 

Naast het vervroegde avondrooster schrapt NS op 6 trajecten tijdelijk de extra forenzentreinen. 
Ook worden op 2 routes nachttreinen geschrapt. Het reguliere nachtnet, inclusief de treinen 
naar Schiphol, blijven gewoon rijden. De vervoerder beklemtoont dat afgezien van 
bovengenoemde ingrepen de volledige dienstregeling gereden blijft worden. Bron: AD, 16 
december 2021. 

 

Najaarsdrukte op het centraal station van Eindhoven. Door de avondlockdown is het aantal 
reizigers echter weer fors gedaald. © Rob Engelaar 
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Baudet verwijdert omstreden tweets over Holocaust: ‘Ik ben intens 
verdrietig’ 

Tweede Kamerlid Thierry Baudet heeft zijn uitspraken waarin hij de coronamaatregelen van 
het kabinet vergelijkt met de Holocaust van sociale media verwijderd. De rechtbank in 
Amsterdam oordeelde gisteren dat de Forum voor Democratie-leider vier omstreden berichten 
van zijn Twitter moest weghalen.  

Baudet gaat in beroep tegen de uitspraak. ‘Ik ben intens verdrietig dat ik datgene wat ik ten 
diepste geloof, niet mag uiten en ik leg me daar ook niet bij neer. We gaan zeker in beroep’, 
schrijft hij op Twitter. De vrijheid van meningsuiting wordt volgens Forum voor Democratie 
door de rechter aan banden gelegd. ‘Een totaal hallucinante uitspraak’, aldus de partij. 

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 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. 

De rechter bepaalde verder dat Baudet het beeldmateriaal van de Holocaust niet langer mag 
gebruiken in het kader van het coronadebat. De rechter wees de vorderingen van de eisers toe 
en verklaarde de betreffende tweets van Baudet onrechtmatig. ‘U heeft zich onnodig grievend 
uitgelaten jegens slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust’, oordeelde de rechter. ‘Het 
recht op de vrijheid van meningsuiting voor een volksvertegenwoordiger is niet onbegrensd.’ 
De rechter verbond aan haar vonnis om vier tweets te verwijderen een dwangsom van 25.000 
euro per dag. 

De rechter deed direct uitspraak omdat ze zag dat de zaak tot maatschappelijke onrust leidt. 
Ze oordeelde dat aan de vrijheid van meningsuiting verplichtingen en verantwoordelijkheden 
zijn verbonden. Zo mogen uitlatingen voor anderen niet onnodig grievend zijn of inbreuk 
maken op hun fundamentele rechten. De rechter oordeelde dat Baudet hier onvoldoende 
rekening mee heeft gehouden. 

De uitspraak is een opluchting voor de vier Holocaustoverlevenden die optraden als mede-
eiser. ‘Bij hen heerst een gevoel van gerechtigheid’, laat het CIDI weten. ‘Met de uitspraak 
heeft de rechter een belangrijke bijdrage geleverd voor het aangeven van de grenzen van het 
publieke debat. CIDI en CJO hebben via hun advocaat benadrukt geen stelling te willen 
nemen in het debat rondom de coronamaatregelen, dat belangrijk is om te voeren. Wel zijn er 
grenzen, bijvoorbeeld wanneer een groep mensen onnodig wordt aangetast in hun waardigheid 
als Holocaustoverlevende of in hun herinnering aan de oorlogsperiode.’ 

Volgens advocaat 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’, zei Spong. De rechter ging daar niet in mee. Bron: AD, 16 
december 2021. 

Kamerlid Pieter Omtzigt is positief getest op het coronavirus  

Kamerlid Pieter Omtzigt is positief getest op het coronavirus en moet daardoor het debat over 
de kabinetsformatie in de Tweede Kamer aan zich voorbij laten gaan. Hij volgt het 
noodgedwongen ‘van een afstand’, twittert hij. 

‘Klachten vallen mee vandaag’, meldt Omtzigt. Hij heeft naar eigen zeggen het woensdag 
gepresenteerde coalitieakkoord nog niet helemaal kunnen lezen. ‘Maar mijn reactie komt wel. 
Net als doorgronde tegenvoorstellen voor de stukken die niet goed (genoeg) zijn.’ Bron: AD, 16 
december 2021. 
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Voorkom stress in dagen voor kerst: ‘Echtscheidingsadvocaten slijpen 
hun potloden al’ 

Het huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja 
Middeldorp helpt bij huishoudelijke klussen. Vandaag: de eerste voorbereidingen voor de 
kerstdis.  

‘Ik kijk erg uit naar kerst, maar als ik eerlijk ben, ben ik ook een beetje gespannen. Gaat het 
allemaal wel goed?’, vraagt Marja zich af. ‘Ik ben vast niet de enige. Ik heb wat 
advocatenvriendjes en die zijn hun potlood al aan het slijpen voor de echtscheidingen die 
eraan zitten te komen dankzij alle stress.’ 

Waar die stress over gaat? Een vlek in het tafelkleed, een pepermolen die niet bij te vullen is, 
de mooie glazen onder het stof als je geen tijd meer hebt om ze schoon te maken. Marja weet 
raad met de belangrijkste klussen voor deze week, zodat je je volgende week alleen op de te 
bereiden maaltijd hoeft te richten.  

‘Ik begin met het tafellinnen en de servetten. Die mogen nog eens in de wasmachine als ze al 
een tijdje liggen, want je zal net zien dat er ongemerkt iets is gemorst. En als mijn moeder op 
bezoek komt, moet het spic en span zijn!’ 

‘Daarna ga ik mijn glaswerk doen. Sommige glazen hebben zo’n blauwe gloed omdat ze te heet 
in de vaatwasser zijn geweest. Geen paniek. Vul de gootsteen met warm water, doe er zeker 
tien eetlepels sodakorrels bij en leg de glazen er een half uurtje in. Vergeet de bierglazen niet, 
want het schuim wordt mooier als je die goed poetst. Na het badderen spoel je ze af en met 
een dunne theedoek maak je ze glimmend droog.’ 

Voor de fanatiekeling, voor wie Marja een zwak heeft, is een tweejaarlijkse beurt van het 
chique glaswerk uit de servieskast geen overbodige luxe. ‘Niets is zo vervelend als glazen die 
onder het stof zitten als je ze op tafel zet. En stof kruipt door de kieren van een kast heen, 
helaas. Opnieuw in de vaatwasser, dus.’ 

‘Denk je dat er maar weinig mensen zijn met zilver bestek? Ik denk best wel wat, hoor. Maar 
dat gebruik je niet vaak en kerst is er nou net zo’n gelegenheid voor. Pak zilverpoets en poets 
het op met zilverhandschoenen. Ik bewaar het zilver vervolgens in plastic zakjes, zodat het 
niet verkleurt. Voordat het daarin gaat, wel nog even afspoelen, want je wil niet die smaak 
van zilverpoets in je mond.’ 

Als je al weet wat je gaat eten, zijn de boodschappen natuurlijk een essentieel onderdeel van 
de vroege voorbereiding. ‘Wat kun je alvast kopen? Heb je genoeg nootmuskaat, poedersuiker, 
peperkorrels, zout, bakolie? Haal de kasten leeg en kijk welke essentiële kruiden ontbreken. 
Ik orden mijn kruidenkastje zelfs met de winterkruiden vooraan. Denk ook alvast aan genoeg 
soorten thee, koffieroom en suikerklontjes voor de gasten. Terwijl je de kasten leegruimt, kom 
je vast nog wat dingen tegen die over datum zijn. Die kun je maar beter weggooien. Heb je 
trouwens al ijsblokjes gemaakt?’ 

‘Meestal eindig ik met een Frans kaasje en een druifje. Heerlijk natuurlijk, maar ze stinken 
wel. Die wil ik dus niet in de ijskast bewaren. Ik stop ze in een aparte zak en die leg ik dicht 
in de schuur, kelder of ander soort opslag. De kaas blijft goed en je moet het bovendien niet 
koud opdienen. Dat komt de smaak niet ten goede. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je 
geen last hebt van dat gemeur.’ 

Nou, als je dat allemaal hebt gedaan, dan kan het niet anders dan een gezellige kerst worden, 
denkt Marja. ‘Zorg dat die echtscheidingsadvocaten uit je buurt blijven!’ Bron: AD, 16 
december 2021. 
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Bioscopen Pathé gaan hele kerstvakantie ‘s ochtends vroeg open 

Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, opent zijn bioscopen vanaf 20 december 
drie weken lang vroeger dan gebruikelijk. De meeste theaters zullen gedurende de hele 
verlengde kerstvakantie al om 07.00 uur de deuren openen. Dat heeft Pathé vandaag gemeld. 

De keten zal veel kinder- en familiefilms programmeren, zoals Captain Nova, Encanto en Sing 
2. Daarnaast trekt de nieuwe Spider-Man-film No Way Home volle zalen.   

Bioscopen zijn vanwege de avondlockdown gedwongen  om 17.00 uur de deuren te sluiten. 
Bovendien moeten de bioscopen de 1,5 meterregel respecteren, wat betekent dat de meeste 
zalen maar voor een derde gevuld mogen worden. 

‘We zien dat filmliefhebbers graag vroeg hun bed uitstappen voor de beste films op het grote 
doek’, aldus commercieel directeur Doron Kurz. ‘De dag van veel gezinnen start vaak al in de 
vroege uurtjes. We hopen ouders hiermee te kunnen ontlasten die nu ineens een extra week 
hun kids thuis hebben en op zoek zijn naar een uitstapje.’ 

Bioscoopketen Vue kon vandaag nog niet laten weten of de bioscopen in de kerstvakantie 
eerder de deuren zullen openen. Bron: AD, 16 december 2021. 

 

Ashton Brothers © Flint  
 
Ashton Brothers schrappen kerstshow vanwege avondlockdown 
 
De Ashton Brothers hebben hun speciale kerstshow Paleis der Wonderen voor onbepaalde tijd 
uitgesteld. Dat laat de Stadsschouwburg Haarlem, waar de voorstelling de komende drie 
weken te zien zou zijn, weten op haar website. 
 
Door de verlengde avondlockdown en de 1,5 metermaatregel is het niet mogelijk de voorstelling 
te spelen. De zaal kan te weinig mensen ontvangen om uit de kosten te komen. ‘Met pijn in 
het hart hebben we, gedwongen door de verlengde coronamaatregelen, moeten besluiten het 
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theaterspektakel voor onbepaalde tijd uit te stellen’, stellen de groep en het theater. ‘Een show 
van dit formaat produceren en spelen is helaas niet haalbaar als slechts één derde van de zaal 
met publiek gevuld mag worden.’  
 
De Ashton Brothers maakten de voorstelling met drie actrices: Tina de Bruin, Anne-Marie 
Jung en Eva van der Gucht. De Ashton Brothers bestaan uit Pim Muda, Joost Spijkers en 
Friso van Vemde. Paleis der Wonderen is volgens het gezelschap een muzikale 
familievoorstelling met spektakel, acrobatiek, humor en poëzie. 
 
Met de speciale show vieren de Ashton Brothers hun 20-jarig bestaan. De voorstellingen waren 
vrijwel allemaal uitverkocht. Bron: AD, 16 december 2021.  
 
Ashton Brother Joost Spijkers: ‘Mooier dan ooit zal echt gelden voor 
cultuur na corona’ 
 
Onder de noemer Mooier dan Ooit vierden tientallen cultuurmakers gisteren de heropening 
van hun sector. Ook de Ashton Brothers, al ging hun geplande feestelijke ballonvaart niet 
door vanwege het weer. En dat vond Ashton Brother Joost Spijkers dan weer niet zo erg. 
 
Dit geloof je niet: als één van de Ashton Brothers is Joost Spijkers (43) een gigantische durfal 
op en boven het podium. Maar naast zijn werk kampt de artiest met hoogtevrees. Dus nee, hij 
vond het niet vreselijk erg dat zijn geplande ballonvaart boven Amersfoort van vanavond werd 
geannuleerd vanwege het verwachte noodweer. Bron: AD, 18 juni 2021.  
 
Geen bureaustoel of haperend internet: veel thuiswerkplekken zijn (nog 
steeds) onder de maat 
 
Zo’n zeventig procent van de Nederlandse werknemers heeft een werkplek die nog altijd niet 
goed is toegerust op werken vanuit huis. Dat blijkt uit onderzoek van KPN. 
 
Nu thuiswerken sinds eind november weer de norm is, is het digitale thuiswerkverkeer met 
een derde toegenomen. Toch zitten nog altijd veel werknemers dagelijks zonder bureaustoel, 
tweede scherm of fatsoenlijk bureau. Ook ondervindt een deel technische problemen bij het 
thuiswerken, bijvoorbeeld door een haperende verbinding. 
 
KPN heeft voor de eerste keer een monitor hybridewerken opgesteld. Daarin zijn gegevens 
verzameld van duizend werknemers die zowel thuis als op kantoor werken. Uit het onderzoek 
blijkt dat ruim een kwart nog niet over een (verstelbaar) bureau beschikt. Eenzelfde 
hoeveelheid heeft geen tweede scherm en ruim een vijfde heeft thuis nog steeds geen 
bureaustoel staan. Voor bijna een kwart is er sprake van een ruimteprobleem: deze groep 
heeft geen geschikte aparte ruimte in huis om goed te kunnen werken. Ook beschikken 
werknemers vaak niet over een goede, stabiele wifiverbinding (18 procent) en een snelle 
internetverbinding (16 procent). 30 procent geeft aan niets te missen op de thuiswerkplek. 
 
Toch zegt ruim twee derde het liefst thuis te werken, omdat daar de concentratie en de 
productiviteit beter zijn. Eenzaamheid, afleiding of vervaging tussen werk en privé zijn 
redenen waarom een minderheid van de ondervraagden liever op kantoor werkt. Ook 
technische mankementen, bijvoorbeeld een haperende internetverbinding, zorgen ervoor dat 
thuis- of hybridewerken als negatief wordt ervaren.  
 
‘Deze cijfers zijn verontrustend’, aldus Marieke Snoep, directeur zakelijke markt en lid van de 
raad van bestuur van KPN. ‘We hadden gedacht dat veel bedrijven hun infrastructuur op 
kantoor, maar ook bij de werknemer thuis inmiddels op orde zouden hebben. Als we 
hybridewerken écht willen laten werken, zijn structurele veranderingen nodig. Dan heb ik het 
niet alleen over de fysieke werkomgeving, maar ook over techniek en het gedrag van 
management en medewerkers. Daar valt of staat het succes van hybridewerken mee.’  
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Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat ook op kantoor het nodige valt te 
verbeteren. Ruim een derde wil meer ruimte om in stilte te kunnen werken. Ruim een kwart 
wil dat er op zijn of haar werk meer ruimtes komen om te kunnen bellen, een even grote groep 
wil dat meer ruimtes geschikt worden gemaakt voor videobellen.   
 
Een hele grote groep (85 procent van de werknemers) wil graag zelf blijven bepalen op welke 
dagen zij thuiswerken en welke dagen op kantoor. In 59 procent van de gevallen zijn daar 
afspraken over gemaakt. Ruim 40 procent heeft over hybridewerken geen enkele afspraak met 
de baas gemaakt, de meesten geven aan daar ook geen behoefte aan te hebben. Bron: AD, 16 
december 2021. 
 
Massa-aangifte tegen Willem Engel ingediend in Rotterdam, OM aan zet: 
‘Een bijzondere zaak’ 
 
Een collectieve aangifte tegen Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, 
is vanochtend bij het Parket van het Openbaar Ministerie in Rotterdam ingeleverd. In slechts 
elf dagen is de aangifte door 22.500 mensen ondertekend, meldt initiatiefnemer Norbert 
Dikkeboom.  
 
Het Openbaar Ministerie spreekt van een aangifte uit ‘de bijzondere categorie’. ‘Dit wordt geen 
kwestie van even doorlezen en klaar’, laat een woordvoerder aan deze site weten. Dikkeboom 
stelt dat er in de geschiedenis van Nederland nooit zoveel aangiftes is gedaan tegen één 
persoon. 
 

 
 
Willem Engel, oprichter van de actiegroep Viruswaarheid, houdt een toespraak tijdens een 
actie tegen de coronamaatregelen tijdens een mars van Samen voor Nederland. © ANP 
 
Norbert Dikkeboom uit Harderwijk is vader en daarnaast eindverantwoordelijke voor de 
verkoop van apparatuur en medische verbruiksartikelen aan ziekenhuizen in de Benelux. In 
de afgelopen maanden greep hij al zijn vrije tijd aan om samen met een vriend de website 
aangiftewillemengel.nl in het leven te roepen. Die website, volgens Dikkeboom veelvuldig 
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bezocht, is onlangs uit de lucht gehaald. ‘De site heeft zijn plicht gedaan. Het is nu aan het 
Openbaar Ministerie om de volgende stap te zetten.’ Er is gekozen voor een collectieve aangifte, 
zegt Dikkeboom, om politiebureaus niet te overspoelen met individuele aangiftes. 
 
Volgens de initiatiefnemers van de aangifte maakt Engel zich schuldig aan opruiing, 
verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch 
oogmerk. Dikkeboom verzamelde de afgelopen maanden tal van uitspraken van Engel, die 
volgens hem ronduit strafbaar zijn. ‘Hij levert op geen enkele, maar dan ook geen enkele 
manier een bijdrage in het debat, maar veroorzaakt met zijn leugens destabilisatie en 
polarisatie in de samenleving’, aldus Dikkeboom. 
 
Omdat zoveel mensen de aangifte hebben ondertekend, spreekt het OM in Rotterdam van een 
bijzondere zaak. Inhoudelijk wil een woordvoerder niet reageren. ‘Wat ik kan zeggen is dat we 
een harde schijf hebben ontvangen waarvan we aannemen dat daar de aangiftes op staan. 
Een eenheid van de politie gaat die aangiftes nu bestuderen en daar een dossier van opstellen. 
Op basis van dat dossier kijken wij of er iets strafbaars aan de hand is en of een 
strafrechtelijke vervolging nodig is.’  
 
Het Openbaar Ministerie kan niet precies zeggen hoe lang het duurt voordat er een 
vervolgingsbeslissing is genomen. ‘Politie en het OM gaan deze kwestie zorgvuldig behandelen. 
De hoeveelheid aangiftes waar aangever het over heeft, laat wel zien dat het leeft in de 
maatschappij.’ 
 
Met zijn uitlatingen jaagt Engel een deel van de bevolking angst aan voor het beleid van de 
overheid en het vaccinatiebeleid, zegt Dikkeboom, waarmee hij zich schuldig zou maken aan 
het doen van uitingen met een terroristisch oogmerk. ‘Engel voedt een klimaat van 
onveiligheid, waarbij hij de Nederlandse staat afschildert als een dictatuur (regime)’, zo staat 
in de aangifte. Door zijn systematische oproep het beleid van de overheid te negeren en te 
saboteren en herhaaldelijk te beweren dat bewindslieden strafbaar zijn en veroordeeld dienen 
te worden, zorgt Engel ‘voor ontwrichting van de politieke en sociale structuren in Nederland’. 
Dikkeboom zegt dat Engel de crisis misbruikt voor zijn eigen gewin. ‘Hij is bezig met onzin 
verspreiden en polarisatie en heeft inmiddels ook al zo’n veertig rechtszaken verloren. Hij zit 
daar voor de show, voor de bühne’, zei Dikkeboom in een eerder interview met deze site. ‘Wat 
vraagt hij aan zijn achterban? Geld. Vorig jaar scharrelde hij meer dan 300.000 euro bij 
elkaar. Dit jaar loopt dat richting de half miljoen, min de rechtszaken. Over de rug van het 
leed dat corona brengt. Hij denkt: als ik nog even doorga, heb ik straks wellicht een miljoen.’ 
 
Volgens Engel is de aangifte niet gebaseerd op feiten en daarmee vals. ‘Ik probeer het debat 
scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn.’ De coronascepticus heeft op zijn beurt aangifte 
gedaan tegen Dikkeboom wegens smaad en laster, stalking en wegens het doen van een valse 
aangifte. ’Door deze campagne voel ik mij niet veilig meer. Er hoeft maar één persoon tussen 
te zitten die mee gaat met hem en in deze hysterie doordraait, wat voor mij grote gevolgen kan 
hebben.’  
 
De Viruswaarheid-voorman beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. ‘Ik heb mijn eigen 
gedachtegoed over de huidige maatschappij waarin wij momenteel verkeren. Ik mag hier mijn 
eigen gedachte en denkwijze over hebben. Ik doe hier niemand kwaad mee en ik zet niemand 
aan tot haat’, stelt hij in de aangifte. 
 
Dikkeboom, werkzaam als commercieel manager voor een internationaal bedrijf in 
medische apparatuur, laat in een reactie weten geenszins onder de indruk te zijn van de 
aangifte van Engel. ‘Ik heb de berichten en uitspraken van Engel gespiegeld en daarmee laten 
zien dat deze zeer kwalijk zijn. Gelukkig weet ik mij gesteund door 22.581 aangiftes en 
diverse strafrechtadvocaten, onder wie Peter Plasman, die onlangs bij Op1 zei dat de 
aangifte inhoudelijk kansrijk, zeer volledig en allesbehalve vals is.’ 
 
Op de vraag wat Dikkeboom drijft zegt hij: ‘Sinds het begin van de pandemie volg ik het nieuws 
op de voet en zag ik Engel opeens ten tonele verschijnen. Al snel werden zijn kwalijke 
bedoelingen duidelijk, waarbij hij vrijwel dagelijks ontoelaatbare, schadelijke en strafbare 
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onzin uitkraamt. De uitspraken van Engel voeden een klimaat van 
waaruit gezondheidsschade, polarisatie, ongeregeldheden en weerstand tegen politici 
en deskundigen ontstaat, denk ook aan de onacceptabele situatie waarin Marion Koopmans 
zich nu bevindt.’ 
 
In augustus deed GGD Hollands Midden al aangifte tegen Engel wegens bedreiging. De 
voorman van Viruswaarheid riep via Twitter zijn volgers op foto’s te maken van medewerkers 
van de GGD op vaccinatielocaties. Bij een prikbus in Lekkerkerk (Zuid-Holland) werd gehoor 
gegeven aan de oproep. Bron: AD, 16 december 2021.  
 
Waarom zijn we zo bang voor de Omikron-variant? 
 
Wereldwijd zijn er grote zorgen om de Omikron-variant van het coronavirus. Maar de 
symptomen zijn tot nu toe milder dan bij andere varianten. Veel is nog onzeker en wordt 
onderzocht. Waarom zijn de zorgen toch zo groot? 
 
1.Hoeveel mensen zijn besmet met de Omikron-variant? 
 
De Europese gezondheidsdienst ECDC becijferde woensdag dat er wereldwijd ruim 10.000 
coronabesmettingen met de Omikron-variant zijn vastgesteld. Inmiddels is de variant, sinds 
de ontdekking begin november in Zuid-Afrika, al in ruim tachtig landen opgedoken. 
 
Binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) is Noorwegen 
koploper met bijna 1500 besmettingen, gevolgd door Denemarken (310). In Nederland is deze 
variant bij 80 mensen aangetroffen, maar het RIVM meldt zelf dat het tot nu toe om 123 
besmettingen gaat. 
 
In het Verenigd Koninkrijk, dat buiten de EU en EER valt, verspreidt het coronavirus zich met 
een ‘duizelingwekkende’ snelheid. Woensdag noteerden de Britten een dagrecord van 78.610 
nieuwe besmettingen. De gezondheidsautoriteiten zeggen dat er al ruim 4700 Omikron-
besmettingen zijn, de Britse regering meldt er zelfs ruim 10.000. 
 
Premier Boris Johnson zegt dat in zijn land zeker één patiënt is overleden als gevolg van de 
Omikron-variant. Dat is niet bevestigd door de ECDC en Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO), die deze week zeiden dat er nog geen sterfgevallen bekend zijn. 
 
2. Hoe ziek zijn patiënten met Omikron? 
 
Wetenschappers zeggen dat het nog te vroeg is om te weten of mensen zieker worden van 
Omikron dan van andere virusvarianten. Onderzoekers in Zuid-Afrika zeggen van meet af aan 
dat de klachten bij een besmetting met Omikron tot nu toe (zeer) mild zijn. Meestal gaat het 
om vermoeidheid, een loopneus, pijn in het lichaam, hoofdpijn en een ‘krassende’ keel. 
 
Dat bevestigt Peter McGinn, de eerste Amerikaan met de Omikron-variant, tegen 
nieuwszender CNN. ‘Het voelde als een milde verkoudheid die ongeveer een dag duurde. Ik 
had lichte vermoeidheid, een loopneus en een zere keel. Na een dag verdwenen die 
symptomen.’ 
 
Van de 43 mensen in de Verenigde Staten met de Omikron-variant, hebben de meeste milde 
symptomen zoals hoesten, vermoeidheid en een loopneus. Eén van hen belandde twee dagen 
in het ziekenhuis. 
 
‘Veel van de eerste gemelde besmettingsgevallen met de Omikron-variant lijken mild te zijn’, 
zegt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. ‘Hoewel er, zoals bij alle varianten, een 
vertraging bestaat tussen besmetting en ernstigere klachten. De symptomen zullen naar 
verwachting bij gevaccineerde personen en mensen met eerdere besmetting milder zijn dan 
bij een ongevaccineerde persoon.’  
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Uit een recente Zuid-Afrikaanse studie blijkt dat de meeste patiënten bij wie Omikron is 
vastgesteld niet aan het zuurstof hoeven. Ook hebben ze geen verlies van smaak en reuk, 
zoals bij de deltavariant, en hoeven ze vaak niet naar het ziekenhuis. Patiënten die wél in het 
ziekenhuis belandden, kwamen daar vanwege andere gezondheidsklachten of operaties. Dat 
zijn vaker jongeren, mogelijk omdat de vaccinatiegraad onder hen laag is.  
 

 
Een flyer op een winkelruit in New York. © AP  

3. Waar schuilt het gevaar dan in? 

De Omikron-variant kan de opgebouwde immuniteit tegen eerdere varianten van het 
coronavirus omzeilen. Omikron heeft zo’n vijftig mutaties in de genetische code van het virus 
in vergelijking met de oorspronkelijke variant uit Wuhan. Veel mutaties zitten op het spike-
eiwit, waarmee het virus zich toegang tot de cel verschaft. 

‘Omikron heeft zoveel mutaties in het spike-eiwit dat de aangemaakte antistoffen minder of 
niet meer beschermen,’ zegt Rogier Sanders, hoogleraar virologie en experimentele 
vaccinologie (Amsterdam UMC), tegen Het Parool. 

Het gaat om 32 genetische veranderingen in het spike-eiwit ten opzichte van het originele 
virus uit Wuhan. Vijftien mutaties zitten precies op de plek waar het virus zich hecht aan de 
receptorcel, een cel die gevoelig is voor prikkels. ‘Daarbij zitten drie mutaties die ook al 
voorkwamen in de bètavariant, waarvan we weten dat die zich in Zuid-Afrika onttrok aan de 
vaccinbescherming van AstraZeneca’, aldus Sanders. 

 
Een test- en vaccinatielocatie in Los Angeles. © AP 
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De WHO noemt sommige mutaties ‘zorgwekkend’ vanwege het risico op nieuwe besmettingen. 
Het risico is ‘zeer hoog’ waardoor een nieuwe coronagolf reëel is. 

Studies laten zien dat antistoffen die zijn opgewekt na vaccinatie beduidend minder goed 
kunnen omgaan met Omikron dan met bèta en delta, eerdere varianten van het virus. Daarom 
kunnen ook gevaccineerden besmet worden met Omikron en waarschuwen wetenschappers 
dat twee vaccinaties onvoldoende beschermen en een boosterprik noodzakelijk is.  

Van de Omikron-besmettingen in de VS was bijna 80 procent volledig gevaccineerd. Veertien 
mensen hadden zelfs al een boosterprik gehad. 

4. Wat betekent dat? 

Omikron is in populaties met veel opgebouwde immuniteit heel besmettelijk, omdat deze 
variant zich weinig meer aantrekt van de antistoffen die een infectie verhinderen. Mensen die 
pakweg een half jaar geleden gevaccineerd zijn, hebben waarschijnlijk te weinig antistoffen 
tegen Omikron en raken dus vaker dan bij de deltavariant besmet. Besmette mensen geven 
het virus vervolgens door. 

In een ‘naïeve’ populatie zou een met Omikron besmette persoon gemiddeld zo’n 4 tot 6 andere 
mensen besmetten - een reproductiegetal dat ook geldt voor de deltavariant. Door ontsnapping 
aan de immuniteit is het reproductiegetal van Omikron in populaties met veel immuniteit 
ongeveer 5.  

De verspreiding van Omikron verloopt in Engeland twee tot drie keer sneller dan de 
verspreiding van delta, die het afgelopen jaar dominant was. In Londen is de Omikron-variant 
goed voor zo’n 44 procent van de besmettingen. De verwachting is dat in de hoofdstad deze 
variant binnen enkele dagen dominant zal zijn. ‘De verspreiding van de Omikron-variant van 
het coronavirus lijkt elke twee tot drie dagen te verdubbelen’, zei de Britse epidemioloog Neil 
Ferguson onlangs tegen BBC Radio 4. 

In Noorwegen en Denemarken waarschuwen de autoriteiten dat de Omikron-variant nog voor 
de kerst ‘Delta’ heeft verdrongen als de dominante. In Denemarken verdubbelt het aantal 
besmettingen met Omikron zich in 2,5 tot 3 dagen.  

De Noren vrezen dat Omikron binnen drie weken tussen de 90.000 en 300.000 mensen per 
dag kan besmetten. Noorwegen kampt met een recordaantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames. Premier Jonas Gahr Støre waarschuwt voor een ‘ernstige situatie’ voor 
gezondheidszorg. 

5. Dreigt er opnieuw een code zwart? 

Britse onderzoekers publiceerden dinsdag vier scenario’s over de mogelijke effecten van 
Omikron op de ziekenhuizen. Zelfs in het gunstigste scenario zou dat vertaald naar de 
Nederlandse situatie tot meer opnames kunnen leiden dan in de eerste golf uit het voorjaar 
van 2020.  

Woensdag zei Jaap Van Dissel, directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak 
Management Team, in de Tweede Kamer dat de Omikron-variant kan leiden tot zeshonderd 
ziekenhuisopnames en ruim honderd ic-opnames per dag. Ic-baas Diederik Gommers zei 
op Radio 1 dat de prognoses ‘ongelooflijk somber’ zijn en dat Nederland zich ‘op het slechtste’ 
moet voorbereiden. Bron: AD, 16 december 2021.  

Hij is nog niet weg, maar Kamer bedankt De Jonge alvast voor 
ministerschap 

Meerdere leden van de Tweede Kamer hebben bij het coronadebat gisteren demissionair 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo De Jonge bedankt voor zijn inzet in de 
pandemie. Hij mag dan nog niet weg zijn, maar dit zou met het regeerakkoord zomaar de 
laatste keer zijn geweest dat hij in die hoedanigheid voor de Kamer verscheen.  

Het overgrote deel van de woorden uit de Tweede Kamer waren positief. Zo wilde VVD’er Aukje 
de Vries haar ‘respect uitspreken’ voor de inzet en doorzettingsvermogen die De Jonge heeft 
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ingezet tijdens de crisis. Ook Nilüfer Gündoğan (VOLT) en Liane den Haan steunden de 
minister.  

Fleur Agema van de PVV, die vaak fel tegenover De Jonge stond als het ging over 
coronamaatregelen, was lovend over de CDA’er: ‘De minister van VWS en ik kunnen heel fors 
botsen op inhoud, maar de afgelopen vijftien jaar heb ik ook geen minister meegemaakt die 
zo goed was ingevoerd op alle dossiers.’ Chris Stoffer van de SGP wenste de minister ‘de kracht 
van rust’ toe. 

 
Tunahan Kuzu (DENK) heeft zich al vaker uitgesproken tegen demissionair minister Hugo De 
Jonge. Bij een debat in september hield hij de CDA’er zijn eigen tekst voor de neus in de 
Tweede Kamer. © ANP  

De dankwoorden kwamen als reactie op felle kritiek van DENK-lid Tunahan Kuzu. Hij sprak 
dat je vertrekkende ministers eigenlijk hoort te bedanken, maar dat hij niet wist waar hij De 
Jonge precies voor dankbaar moest zijn. Hierna somde hij een lange lijst op van zaken die 
volgens hem verkeerd waren aan het beleid van de demissionair minister. 

Het vertrek van Hugo De Jonge op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is 
nog niet bevestigd, maar alle signalen wijzen ernaar. De post zou namelijk volgens ingewijden 
bekleed worden door een andere partij. Bron: AD, 16 december 2021. 

In Duitsland zijn woensdag bijna 1,5 miljoen coronaprikken gezet 

In Duitsland zijn woensdag bijna 1,5 miljoen coronaprikken gezet, een nieuw record. Nog niet 
eerder werden in het land op één dag zo veel mensen gevaccineerd tegen Covid-19. 

De meeste prikken werden toegediend als boostershots. Volgens het Robert Koch Instituut 
voor ziektebestrijding (RKI, de Duitse evenknie van het RIVM) gaat het om bijna 1,3 miljoen 
van de toegediende doses. Daarnaast kregen woensdag 97.400 mensen voor het eerst een 
coronavaccin toegediend. Het vorige dagrecord is van 9 juni, toen werden 1,43 miljoen prikken 
gezet. Bron: AD, 16 december 2021. 
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Maik de Boer blijft altijd vrolijk. © Brunopress  

Stylist Maik De Boer verloor in korte tijd elf dierbaren 

Maik De Boer heeft een pittige tijd achter de rug. De doorgaans vrolijke stylist beseft dat hij 
niet de enige is die moeilijke periodes doormaakt, maar moet even slikken bij de gedachte dat 
hij van maar liefst elf dierbaren uit zijn omgeving afscheid heeft moeten nemen. 

Een zeldzaam avondzonnetje op zijn dakterras de afgelopen week maakte de 60-jarige stylist 
beseffen dat hij er een flinke reis heeft opzitten. Door de ontwikkelingen rond het coronavirus 
raakte hij bijna al zijn klussen - Maik is een graag geziene stylist in showbizzland - kwijt. 
Doordat hij single is kwam hij tijdens de lockdowns alleen thuis te zitten. Met als klap op de 
vuurpijl dat hij vele familieleden en vrienden verloor. Zo overleden twee tantes en een peetoom 
aan de gevolgen van het coronavirus. 

De instagramvolgers van Maik vinden het bewonderenswaardig hoe hij ondanks alles toch 
positief blijft. ‘Meer dan ooit realiseer ik me hoe rijk ik ben, heel simpel door een dak boven 
m’n hoofd, lieve mensen om me heen en m’n gezonde zelf. Carpe diem’, sluit Maik zijn bericht 
af. De sterrenstylist hoopt binnenkort een reisje naar Spanje te boeken, waar hij een huis 
bezit. Bron: AD, 1 juli 2021.  

Massale corona-uitbraak bij Engelse clubs: ‘Gooi de hele speelronde eruit’ 

De corona-uitbraken bij verschillende clubs zijn een hoofdpijndossier voor de Premier Leaque-
organisatie. Brentford-manager Thomas Frank hoefde dinsdag al niet in actie te komen tegen 
Manchester United en pleit nu voor rigoureuze maatregelen. 

The Bees moeten zaterdag eigenlijk tegen Southampton spelen, maar als het aan Frank ligt, 
wordt ook die wedstrijd uit de planning gehaald. ‘Ik denk dat we beter de volledige speelronde 
eruit kunnen gooien’, wordt de Deen zelfs geciteerd door Sky Sports. 

Zijn club Brentford kampt met liefst dertien positieve tests onder spelers en stafleden, maar 
is lang niet de enige. ‘De besmettingen gaan bij alle clubs door het dak, iedereen kampt met 
hetzelfde probleem. De volgende speelronde uitstellen en daarna ook de League Cup 
(Brentford speelt op woensdag 22 december in de kwartfinale tegen Chelsea, red.), dat zou 
iedereen een adempauze kunnen geven, om alles weer op orde te krijgen. And you break the 
chain.’  
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De wedstrijd van dinsdag ging dus al niet door, omdat ook Manchester United werd getroffen 
door een corona-uitbraak. Tottenham Hotspur kampt al langere tijd met problemen, al lijkt 
men donderdagavond alsnog te gaan spelen tegen Leicester City. Bron: Voetbal Primeur, 16 
december 2021. 

Obesitas en corona ‘niet los van elkaar te zien’: ‘Vetweefsel schuilplaats 
voor virus’ 

Al in het begin van de coronacrisis valt het op: er liggen op de IC veel mensen met overgewicht. 
Wat zijn de cijfers en wat is er bekend over het risico van mensen met overgewicht als ze 
besmet raken met het virus?  

Er is onderzoek gedaan naar coronapatiënten op de intensive care (IC) in Nederland. Half 
november 2021 zijn er nieuwe cijfers gepubliceerd. 

Zo’n tachtig procent van de coronapatiënten op de IC heeft overgewicht (BMI van 25 of meer). 
Dit is hoger dan in de normale bevolking. Hier heeft vijftig procent van de volwassenen 
overgewicht.  

Veertig procent van de coronapatiënten op de IC heeft zelfs ernstig overgewicht (BMI van 30 
of meer). Dit is ook hoger dan in de normale bevolking. Hier heeft vijftien procent ernstig 
overgewicht.   

Goed om te weten! De meeste mensen die besmet raken met het coronavirus krijgen milde 
klachten en herstellen goed. Dat geldt ook voor mensen met overgewicht.  

Bij mensen met ernstig overgewicht is het afweersysteem meestal verstoord. Door af te 
vallen gaat dit systeem beter werken. Ook met een gezonde leefstijl verbeter je je 
afweersysteem. Dat laatste geldt voor iedereen, ook als je geen overgewicht hebt. Gezonder 
leven kan je afweer al binnen een paar weken sterker maken.  

Als je wil afvallen, is het goed om een plan te maken. Kies niet voor een crash-dieet, maar zorg 
ervoor dat je geleidelijk afvalt. Dat is gezonder en maakt de kans groter dat de kilo’s er ook 
vanaf blijven. Coronapatiënten met ernstig overgewicht hebben een verhoogd risico op ernstige 
problemen. Ze hebben een grotere kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden of op de 
IC terecht te komen. Om die reden krijgen mensen met een BMI boven de 40 voorrang op het 
coronavaccin. 
Waarom meer risico bij overgewicht? 

 Bij overgewicht is het afweersysteem meestal verstoord. In buikvet komen hormonen 
en ontstekingsstoffen vrij. Hierdoor staat het afweersysteem voortdurende aan en 
raakt uit balans. Het virus krijgt meer kans zich te vermenigvuldigen en de kans dat 
je ernstig ziek wordt is ook groter. 

 Mensen met ernstig overgewicht hebben vaker hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, 
slaapapneu of diabetes. Deze aandoeningen verhogen de kans op een ernstiger verloop. 

 Mensen met ernstig overgewicht ademen moeilijker en zijn lastiger te beademen op de 
intensive care. 

 Bij ernstig overgewicht draag je mogelijk meer coronavirusdeeltjes met je mee, omdat 
het virus zich kan nestelen in vetmassa. Daardoor ben je mogelijk ook besmettelijker 
bij corona. 

 Bij ernstig overgewicht werken vaccins, zoals de griepprik, over het algemeen iets 
minder goed. Dit komt doordat het immuunsysteem verstoord is. Mogelijk werkt ook 
het coronavaccin minder goed bij deze groep.  

Er is meer onderzoek nodig om de relatie tussen overgewicht en corona helder te krijgen. 
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 Overgewicht komt vaker voor bij corona-patiënten die op de IC liggen. 
 We weten nog niet goed of overgewicht ook de oorzaak is van het ernstigere 

verloop. Mensen met ernstig overgewicht hebben ook vaak andere aandoeningen, zoals 
hart- en vaatziekten of diabetes. Hierdoor is ook de kans op een ernstiger verloop 
verhoogd.  

Veel coronapatiënten die ernstig ziek worden zijn boven de 70 of hebben een onderliggende 
aandoening. Hierdoor werkt hun afweersysteem minder goed. Toch kunnen ook gezonde jonge 
mensen ernstig ziek worden van het coronavirus. Bij hen werkt het afweersysteem soms juist 
te goed en slaat als het ware op hol. 

‘Hoe komt het nu precies dat sommige mensen meer problemen krijgen? Er is dringend meer 
onderzoek nodig om die puzzel op te lossen’, aldus Nienke Van der Putten, medisch adviseur 
Hartstichting. 

Hoge bloeddruk, overgewicht en roken zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Ze lijken 
een rol te spelen bij het ernstiger verloop na besmetting met het coronavirus.  

Goed om te weten! Ongeveer tachtig procent van de mensen die besmet raakt met het 
coronavirus, heeft alleen milde klachten. Bron: Hartstichting, 2 december 2021. 

Ongekend grote stijging’ ziekmeldingen door corona en griep 

Het aantal ziekmeldingen is in november met een derde gestegen in vergelijking met oktober. 
Met name in het onderwijs meldden meer werknemers zich ziek. De stijging van het aantal 
ziekmeldingen is in een maand tijd nog niet eerder zo groot geweest, melden arbodiensten 
ArboNed en HumanCapitalCare. 

Het gemiddelde verzuimpercentage steeg in deze maand door naar 5,1 procent, volgens de 
arbodiensten een „uitzonderlijk hoog niveau’. Het coronavirus en de griep veroorzaakten het 
meeste verzuim. 

Het onderwijs was met een stijging van 77 procent meer ziekmeldingen in een maand tijd de 
grootste uitschieter. „Dat betekent 14 ziekmeldingen per 100 medewerkers in het onderwijs’, 
zegt Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. Volgens de 
arbodiensten is dit de grootste stijging ooit gemeten. 

In november stabiliseert volgens de arbodiensten doorgaans het aantal ziekmeldingen. In alle 
sectoren ligt het aantal ziekmeldingen nu boven het niveau van 2019 en 2020. In de zorg, 
waar het ziekteverzuim het hoogst is, steeg het aantal ziekmeldingen in november met 37 
procent. 

Een kleine groep van de mensen die door corona ziek wordt, houdt langere tijd klachten en 
een deel van hen is na twaalf weken nog niet aan het werk. Deze groep mensen is 
verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totaal aantal corona-verzuimdagen, aldus de 
arbodiensten. Dat leidt tot een „enorme impact’, zegt Van Amerongen. Als mensen bij de 
ziekmelding zeggen veel last te hebben van de klachten die door corona ontstaan, zoals 
kortademigheid en vermoeidheid, is dat een voorspeller van langdurig verzuim, zegt ze. 

De arbodiensten verwachten dat het verzuim in december zal dalen door de effecten van de 
coronamaatregelen van eind november. De maatregelen, zoals thuiswerken, dragen volgens 
Van Amerongen bij aan een afname van het aantal besmettingen. Ook blijft door de 
maatregelen de verspreiding van griep „beperkt’. Bron: De Telegraaf, 16 december 2021. 
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Denemarken gebruikt als eerste EU-land coronamedicijn van Merck 

Denemarken heeft donderdag, als eerste land binnen de Europese Unie, het gebruik van het 
medicijn tegen Covid-19 van farmabedrijf Merck toegestaan. Het gaat om een pil met de 
merknaam Lagrevio, die geslikt kan worden door hoogrisicopatiënten bij de eerste 
symptomen.  
 
Het medicijn kreeg vorige maand versneld groen licht van de Europese 
geneesmiddelenautoriteit EMA. De pil wordt ook al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, maar 
de doeltreffendheid zou minder goed zijn dan gehoopt. Dat is de reden waarom heel wat andere 
landen nog wachten met de ingebruikname. 
 
Maar Denemarken kampt met een grote golf van de Omikron-variant van het coronavirus: het 
aantal besmettingen steeg woensdag tot een record van 8.770 per dag. En dus meent de 
Deense gezondheidsdienst ‘dat de pil meer voordelen dan nadelen heeft’, met name voor 
patiënten die het meeste risico hebben om ernstig ziek te worden. Het agentschap belooft de 
effecten van de behandeling van nabij op te volgen. Bron: Nieuwsblad, 16 december 2021. 
 
Vierde coronagolf zet turbo op studentenjobs 
 
Vorig jaar was het coronavirus nog een spelbreker voor studentenarbeid, maar de afgelopen 
weken zorgt de vierde coronagolf net voor een boost. ‘De voorbije vier weken zijn er ongeveer 
de helft meer studenten aan het werk dan in dezelfde periode in 2019, voor corona’, zegt hr-
dienstverlener Randstad Group Belgium donderdag. 
 
Volgens het bedrijf heeft dat te maken de vierde coronagolf, waarbij veel werknemers uitvallen 
door ziekte of quarantaine, in combinatie met de algemene schaarste op de arbeidsmarkt en 
de traditionele eindejaarspiek in heel wat sectoren. De voorbije vier weken stelde Randstad 
gemiddeld 3.300 studenten per dag aan het werk, 46 procent meer dan in dezelfde periode in 
2019. De grootste vraag naar studentenarbeid is er volgens Randstad in de klassieke sectoren 
die het traditioneel goed doen tijdens het eindejaar: grootdistributie, de retail en een enkele 
sectoren waar momenteel veel activiteit is zoals de logistiek. Bron: Nieuwsblad, 16 december 
2021. 
 
Nog 14 Nederlandstalige basisscholen gesloten door corona 
 
In het Nederlandstalig onderwijs zijn op dit moment veertien scholen gesloten door een 
corona-uitbraak. Dat laat het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) weten. 
Het gaat om allemaal basisscholen. 
 
De cijfers dateren al van woensdag. Het aantal scholen dat door Covid-19 is gesloten blijft 
daarmee fors afnemen. Vorige week waren het er nog 97, maandag nog 84, op een totaal van 
4.000 onderwijsinstellingen. Bron: Nieuwsblad, 16 december 2021. 

Israël houdt grenzen een week langer dicht 

Israël houdt zijn grenzen een week langer dicht en verbiedt toeristen dus tot 29 december om 
het land te betreden, in een poging om de verspreiding van de Omikron-variant van het 
coronavirus te beperken. Dat meldt het kabinet van de Israëlische premier Naftali Bennett 
woensdagavond.  
 
De maatregel houdt eveneens in dat inwoners van Israël die uit het buitenland naar huis 
willen terugkeren, zelfs als ze volledig gevaccineerd zijn, na aankomst minstens drie dagen in 
quarantaine moeten.  
 
Israël heeft het Verenigd Koninkrijk en Denemarken als eerste Europese landen toegevoegd 
aan zijn zwarte lijst, wat betekent dat Israëlische inwoners vanaf vrijdag niet meer naar die 
landen mogen reizen. Bron: Nieuwsblad, 16 december 2021.  
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Nederlandse arts in Zuid-Afrika is ‘gepast optimistisch’: ‘Voor het eerst 
zo’n besmettelijke variant en mijn kliniek blijft leeg’ 

‘Omikron kan ook een zegen blijken.’ In de stroom aan doemberichten over de nieuwste 
coronavariant zegt Hugo Tempelman, een Nederlandse arts in Zuid-Afrika die onderzoek doet 
naar de variant, ‘gepast optimistisch’ te zijn. ‘Er gaan nu veel minder mensen dood. 
Ondertussen doet het virus wel hard de ronde en bouwen we onze immuniteit op.’ Bron: 
Nieuwsblad, 16 december 2021. 

Coronabesmetting verstoort immuunsysteem van kankerpatiënten voor 
langere tijd 

Een Covid-19-besmetting bij kankerpatiënten kan het immuunsysteem veranderen en in 
sommige gevallen een chronische ontstekingsreactie veroorzaken die maanden kan 
aanslepen. Dat blijkt uit een studie van UAntwerpen, UZA, AZ Maria Middelares en AZ 
Nikolaas. Door de immuunrespons kan de groei van bestaande tumoren versneld worden, 
waarschuwen de onderzoekers. 

De wetenschappers van de verschillende ziekenhuizen onderzochten het effect van een Covid-
19-besmetting bij zowel kankerpatiënten en niet-kankerpatiënten, vóór vaccinatie. De studie 
toonde aan dat het coronavirus het immuunsysteem verandert, mogelijk zelfs voor langere 
tijd. Kankerpatiënten die aan de studie deelnamen, lieten tot drie maanden na hun Covid-19-
besmetting verstoorde immuunwaarden optekenen. Sommigen ontwikkelden een chronische 
ontstekingsreactie. 

‘Dit onderzoek suggereert niet dat een SARS-CoV-2-infectie kanker kan uitlokken, wel dat de 
groei van bestaande tumoren hierdoor versneld kan worden’, verduidelijkt professor Peter van 
Dam, studiecoördinator en coördinator van het Multidisciplinair Oncologisch Centrum 
Antwerpen (MOCA). ‘Alleen een frequente opvolging van kankerpatiënten kan voorkomen dat 
de kanker snel verergert zonder dat er ingegrepen wordt. Daarom is het belangrijk dat 
kankerzorg niet wordt uitgesteld. Uiteraard blijven we het belang van 
beschermingsmaatregelen zoals vaccinatie, een mondmasker en afstand houden 
benadrukken bij onze kankerpatiënten.’ Bron: Nieuwsblad, 16 december 2021.  

Celstraf voor man die voor twee miljoen euro fraudeerde met coronasteun 

De correctionele rechtbank van Brussel heeft woensdag een 46-jarige man uit de regio 
Charleroi veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan vier jaar effectief, wegens 
grootschalige fraude met coronasteun. Hij zou voor 2 miljoen euro gefraudeerd hebben. Dat 
melden L’Echo en De Tijd donderdag. 

De Fransman, die nog in voorarrest zit, moet ook een geldboete betalen en de rechter heeft 
500.000 euro verbeurd verklaard. De veroordeling komt er na een deal tussen hem en het 
federaal parket. Hij zette kort na het ingaan van de eerste lockdown in maart 2020 een 
netwerk op van 29 slapende vennootschappen. Hij gaf er onbestaand personeel aan dat 
zogezegd recht had op een tijdelijke werkloosheidsvergoeding. Volgens het federaal parket is 
het de eerste van een reeks veroordelingen in hetzelfde dossier. Bron: Nieuwsblad, 16 
december 2021.  

Besmettingen lopen hard op in Flevoland, Kampen blijft donkerrood 

Flevoland telt vandaag landelijk de meeste coronabesmettingen per hoofd van de bevolking. 
Geen enkele provincie noteert zulke hoge cijfers. Ook Kampen blijft kampen met veel 
besmettingen. In  

In heel Flevoland loopt het aantal besmettingen op, al blijft Urk met 6 nieuwe 
coronabesmettingen een uitzondering. Zowel Lelystad (93) als Noordoostpolder (50) 
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registreren een stijging van ongeveer 50 procent ten opzichte van gisteren. Dronten registreert 
40 nieuwe besmettingen en dat is bijna de helft meer dan afgelopen maandag. 

Met ruim 167 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners telt Kampen relatief de meeste 
besmettingen in Oost-Nederland. In het landelijke lijstje staat Kampen op plek 3, alleen 
Geertruidenberg (Noord-Brabant) en Reimerswaal (Zeeland) hebben een relatief meer 
coronabesmettingen. In absolute aantallen gaat het in Kampen om 91 nieuwe 
coronapatiënten.  

Afgelopen zondag werd de daling in Nijkerk ingezet, maar daar lijkt nu een einde aan te 
komen: de gemeente meldt vandaag 46 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 17 meer dan gisteren, 
een stijging van nagenoeg 60 procent. 

Ook in Zwolle, Dalfsen, Ermelo en Raalte neemt het aantal positieve testuitslagen in rap tempo 
toe. Alle vier de gemeenten noteren meer dan 90 besmettingen per 100.000 inwoners.  

In Voorst en Zutphen dalen de cijfers, maar blijft het totale aantal besmettingen nog steeds 
behoorlijk hoog. Voorst noteert vandaag 34 positieve testuitslagen en dat komt omgerekend 
neer op 137,2 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Ook Zutphen ziet een duidelijke 
vermindering in de hoeveelheid besmettingen: 47 nieuwe positieve testuitslagen betekent een 
daling van bijna 35 procent ten opzichte van gisteren. 

Hattem meldt al geruime tijd weinig nieuwe coronabesmettingen. Vandaag zijn het er 2 en 
daarmee heeft de gemeente de minste besmettingen van heel Oost-Nederland. 

Na de enorme coronagolf eind november, registreert Urk vandaag weinig nieuwe infecties: 6 
om precies te zijn. Omgerekend komt dat neer op 28,3 besmettingen per 100.00 inwoners. 

De gemeente Bronckhorst noteert vandaag 18 positieve testuitslagen. Dat is een daling van 
ruim 45 procent ten opzichte van het weekgemiddelde. 

Landelijk zijn er vandaag 13.557 nieuwe corona-infecties vastgesteld. Gemiddeld zijn er dus 
77,6 besmettingen per 100.000 Nederlanders.  

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland duikt onder dat nationaal gemiddelde: daar zijn 
er 67 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. In totaal gaat het om 557 besmettingen.  

De GGD-regio IJsselland lijkt momenteel te kampen met oplopende coronacijfers. Vandaag 
meldt de regio 503 positieve testuitslagen: 94,1 per 100.000 inwoners. 

Nergens zijn de relatieve besmettingscijfers zo hoog als in Flevoland. De 414 positieve 
testuitslagen komen neer op 96,7 besmettingen per 100.000 inwoners. 

Momenteel worden 1.996 ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt. Daarnaast liggen 
er 626 mensen op de intensive care. Dit is zo’n 60 procent van alle bezette IC-bedden en zegt 
niet iets over de maximale IC-capaciteit. Als er veel coronapatiënten op de IC liggen, is 
namelijk er minder ruimte voor andere zieken. Bron: De Stentor, 15 december 2021. 

Koningin Elizabeth heeft traditionele kerstlunch met familie afgelast 

Koningin Elizabeth heeft de traditionele kerstlunch met de familie van komende dinsdag 
‘spijtig genoeg’ afgelast. Dat doet de koningin als voorzorgsmaatregel vanwege zorgen over de 
Omikron-variant van het coronavirus. 

Koninklijke bronnen stellen dat ‘dit voor alle betrokkenen het juiste is om te doen’. Bij de 
koninklijke lunch bij Windsor Castle zouden zo’n vijftig gasten aanwezig zijn, onder wie prins 
Charles en de hertogin van Cornwall, Camilla. 

Eerder deze week schreven diverse Britse media nog dat de koningin de lunch ondanks de 
zorgen over de coronavariant door wilde laten gaan. Ook vorig jaar ging de koninklijke 
kerstlunch niet door vanwege het coronavirus. Bron: AD, 16 december 2021. 
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Door de coronapandemie kregen veel landen harde klappen op vlak van 
toerisme 

Door de coronapandemie kregen veel landen harde klappen op vlak van toerisme, maar weinig 
toeristische trekpleisters deden het zo slecht als Bali. Door de strikte grenscontrole en een 
gesloten luchthaven om de pandemie in te perken, ging Bali van miljoenen internationale 
bezoekers naar slechts 45 in 2021. Naar verwachting valt het jaar verre van te redden, 
ondanks de droombestemming voor velen. Een domper voor een land zo afhankelijk van 
toerisme, zo meldt nieuwszender CNN. 

In Duitsland zijn woensdag bijna 1,5 miljoen coronaprikken gezet 

In Duitsland zijn woensdag bijna 1,5 miljoen coronaprikken gezet, een nieuw record. Nog niet 
eerder werden in het land op één dag zo veel mensen gevaccineerd tegen Covid-19. 

De meeste prikken werden toegediend als boostershots. Volgens het Robert Koch Instituut 
voor ziektebestrijding (RKI, de Duitse evenknie van het RIVM) gaat het om bijna 1,3 miljoen 
van de toegediende doses. Daarnaast kregen woensdag 97.400 mensen voor het eerst een 
coronavaccin toegediend. Het vorige dagrecord is van 9 juni, toen werden 1,43 miljoen prikken 
gezet. Bron: AD, 16 december 2021.  

Drukte in sportscholen door corona: ‘Veel meer contactmomenten dan 
voorheen’ 

Bij sportscholen in Amsterdam is het een drukte als nooit tevoren. Sinds de sportscholen om 
17.00 uur de deuren moeten sluiten, komen er in een kortere tijd ongeveer net zo veel mensen 
sporten als eerst.  

Ook bij Freshgym in Amsterdam merken ze dit. Bij deze sportschool kwamen voor de 
maatregelen 300 mensen per dag sporten tussen 07.00 en 23.00 uur. Op dit moment komen 
er 250 sporters per dag, maar dan tussen 06.30 en 17.00. Eigenaar Markus Torenstra snapt 
niks van de regel. 

‘Het is echt bizar. De lessen zijn voller en de fitness is ook drukker geworden. Binnen is het 
niet meer te doen om afstand te houden, er zijn veel meer contactmomenten dan voorheen. 
Tussen 15.30 en 17.00 uur is de drukte echt niet normaal.’ Veel mensen die voorheen in de 
avond naar de sportschool gingen gaan nu in de ochtend vóór werk, snel na werk of zelf tijdens 
werk. Dat veroorzaakt nieuwe problemen op andere tijden van de dag.  

Bij de sportschool van worstelkampioen Bert Kops, Kops Gym, hebben ze ook last van de 
drukte. ‘Het is echt veel drukker dan normaal. Veel mensen die thuis werken kunnen nu in 
de avond werken en in de middag komen. Ook laten werkgevers hun werknemers overdag 
sporten.’ 

Buiten het feit dat het drukker is, vindt Kops ook dat het belang van sporten onderschat wordt 
door het kabinet: ‘Wij sporten allemaal superveel en zijn nooit ziek, als je genoeg sport dan 
bouw je ook een immuunsysteem op tegen het coronavirus.’ Bron: Noordhollands Nieuws, 16 
december 2021. 

Tranen vergieten op de corona-afdeling in Jeruzalem 

Israël gold internationaal als voorbeeld voor de aanpak van de coronacrisis. Maar ook de 
Joodse staat ging door een diep dal tijdens de pandemie. ‘Het breekt je hart als je patiënten 
alleen ziet sterven.’ 

‘Pas op, alleen betreden met beschermende kleding.’ Het bordje bij de ingang van de 
Covidafdeling van het Shaare Zedekziekenhuis in Jeruzalem laat aan duidelijkheid niets te 
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wensen over. Naast de deur hangt een spiegel, zodat personeel kan controleren of alle 
voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen. 

Slechts negen patiënten telt de vleugel nog, van wie zes op de intensive care, die in het 
‘coronablok’ is geïntegreerd. Een enorm verschil met het hoogtepunt van de pandemie, toen 
alle 55 bedden in de voormalige personeelskantine bezet waren. Nog afgezien van de tientallen 
andere besmettingen die op leeggeruimde specialistische afdelingen een plek kregen. 

Vandaag is een bijzondere dag. Een coronapatiënt die 120 dagen op de afdeling aan de 
beademing heeft gelegen, is terug om een kijkje te nemen op de plaats waar hij vier maanden 
tussen leven en dood heeft verkeerd. Speciaal voor hem is een grote chanoekia neergezet, 
waarvan hij een kaarsje mag aansteken. Via het raam in de controlekamer is de ceremonie te 
volgen. 

‘Dit gebeurt regelmatig’, vertelt maatschappelijk werkster Shira Shlomo-Yitzhari. „Veel 
mensen die hier langere tijd hebben gelegen, komen terug. Het is onderdeel van de verwerking 
van een dramatische periode in hun leven.’ 

Zelf raakte Shira tijdens de tweede coronagolf betrokken bij het begeleiden van 
Covidpatiënten. ‘Mijn mentor werkte al op de corona-afdeling. Op een gegeven moment vroeg 
ze of ik daar ook wilde assisteren, want de artsen zeiden dat er dringend behoefte was aan 
psychosociale hulp. Maar ik was zó bang. Ik raakte nog geen stukje papier aan, uit angst dat 
het virus daar ook op zat. De hele dag door was je bezig met ontsmetten.’ 

Toch ging Shira de beruchte ‘Deur B’ door, de toegangspoort tot de Covidafdeling. En daar 
begon een van de meest intensieve periodes van haar carrière. ‘De mensen waren zó eenzaam. 
Dat heeft me tot in het diepst van mijn ziel ontroerd. Het breekt je hart als je patiënten alleen 
ziet sterven.’ 

Wat kun je dan doen als patiënten zo in nood zijn? ‘Je kunt niet liegen tegen ze, of ze valse 
hoop geven’, zegt Shira. ‘Maar als mensen letterlijk schreeuwen dat ze doodgaan, kun je wel 
proberen de aandacht af te leiden. Als ze religieus zijn, kun je op het geloof wijzen. Maar soms 
moet je de toevlucht nemen tot heel banale dingen: Wat is je lievelingsgerecht? Kun je je de 
geuren van je huis herinneren? Want vaak was het vooral de angst van de ademnood waardoor 
mensen in paniek raakten en gingen hyperventileren.’ 

Shira zag echter ook tientallen coronapatiënten sterven, soms wel vier of vijf per dag. En dat 
had zijn weerslag op de maatschappelijk werkers, vertelt ze. ‘We vormden een hecht team en 
konden op elkaar leunen. Maar er zijn ook heel wat traantjes in verborgen hoeken vergoten. 
Tegelijkertijd heeft het me veel professionele ervaring gebracht die ik in de toekomst kan 
gebruiken.’ 

Dat geldt ook voor Ramzi Kurd, voormalig hoofd van de Covidafdeling van het Shaare Zedek. 
Toen de pandemie uitbrak, meldde de Arabische arts zich als vrijwilliger om coronapatiënten 
te behandelen. ‘Ik weet nog dat we het eerste nieuws over deze nieuwe ziekte vanuit China 
met een glimlach opnamen. Het zal wel een nieuwe soort griep zijn, dachten we.’ 

Niets bleek minder waar. ‘Toen de eerste positieve test ook in Israël een feit was, drong de 
harde werkelijkheid tot ons door. Vanaf die tijd moesten we een lastige balans zien te vinden 
tussen het behandelen van Covidpatiënten en het beschermen van ons eigen personeel.’ 

Het was een heel moeilijke tijd, zegt Kurd, die sinds kort weer in zijn eigen specialismen –
geriatrie en interne geneeskunde– werkzaam is. ‘We hebben voor zeer ingrijpende beslissingen 
gestaan. We moesten patiënten behandelen met middelen waarvan de werking niet bewezen 
was. Dat is een nachtmerrie voor elke arts. Het was een kwestie van uitproberen. En vergeet 
niet: we praten hier wel over mensen.’  

Niet zelden mochten families op het hoogtepunt van de pandemie hun geliefden niet bezoeken. 
Dat heeft ook bij artsen en verpleegkundigen diepe sporen nagelaten, benadrukt Kurd. ‘Ik heb 
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echt weleens op het punt van instorten gestaan. Gelukkig had ik een thuisfront dat me 
opving.’ 

Toch had de arts die periode niet willen missen, constateert hij achteraf. ‘We maakten 
onmenselijk lange dagen en vergden het uiterste van onszelf. Maar we zijn er naar mijn mening 
in geslaagd om de hoge standaard van onze zorg te handhaven. En belangrijker nog: we 
hebben in het hele land de handen ineengeslagen, ondanks dat onze samenleving zo verdeeld 
was. Ik teer nog steeds op de voldoening die ik toen uit mijn werk haalde.’  

In de hal van het ziekenhuis is het een komen en gaan van patiënten en bezoekers. De 
verplichte mondkapjes vormen een zichtbaar bewijs dat ook in Israël het gevaar van corona 
niet is geweken. 

De coronacrisis heeft diepe sporen in het Shaare Zedekziekenhuis in Jeruzalem nagelaten. 
Prof. Yonathan Halevy: ‘Klinisch gaat het uitstekend; financieel is het een drama.’ 

Ook in Israël moesten veel essentiële behandelingen tijdens de coronapandemie worden 
uitgesteld. Inmiddels zijn veel ziekenhuizen bezig aan een inhaalslag. 

‘We zijn weer volledig operationeel’, vertelt oud-directeur van het Shaare Zedek prof. Yonathan 
Halevy (73), tegenwoordig voorzitter van de raad van bestuur. ‘We krijgen zelfs patiënten van 
andere ziekenhuizen binnen. Door alle uitgestelde operaties zijn we echter veel inkomsten 
misgelopen. Wij zijn geen staatshospitaal, dus het is moeilijk om zonder overheidssteun te 
overleven.’ 

‘Als arts is het bijna ondraaglijk om geen behandeling te kunnen geven aan patiënten die het 
wél nodig hebben’, zucht de Israëlische arts. „Toch denk ik dat het de juiste beslissing is 
geweest om niet-essentiële zorg uit te stellen en voorrang aan Covid te geven. Menselijkerwijs 
gesproken heeft dat duizenden mensen het leven gered.’ 

Toch blikt Halevy met gemengde gevoelens op de afgelopen twee jaar terug. ‘Het was voor ons 
een les in nederigheid en gematigdheid. Niemand had dit ooit kunnen voorspellen. De opmars 
van het coronavirus ging elk voorstellingsvermogen te boven. Maar in de 21e eeuw kan dit 
dus wél gebeuren. En dus is onze belangrijkste les: Wees voorbereid.’ 

Corona zal voorlopig bij ons blijven, voorspelt de hartspecialist. ‘We moeten ermee leren leven, 
vrees ik. God staat boven alles, maar we kunnen niet op voorhand op wonderen vertrouwen. 
Misschien zal het virus op den duur zichzelf vernietigen, maar vooralsnog moeten we met de 
gevolgen omgaan.’ 

De voormalige ziekenhuisdirecteur is rotsvast van de noodzaak van vaccinatie overtuigd en 
sprak zich de afgelopen tijd diverse keren publiekelijk uit in de Israëlische overheidscampagne 
om inenting te promoten. ‘De Almachtige laat ons de verantwoordelijkheid om te kiezen tussen 
leven en dood, voor zover dat in ons vermogen ligt. We weten dat de keus voor niet vaccineren 
tot de dood kan leiden. Vanuit het Joodse principe van de absolute heiligheid van het leven 
kan ik geen fundamentele religieuze argumenten tegen inenting vinden.’ 

Grote moeite heeft Halevy met de vele complottheorieën die inzake corona en vaccinatie de 
ronde doen. ‘Ik probeer de aanhangers van dat soort ideeën altijd met wetenschappelijke 
argumenten tegemoet te treden. Meer kan ik niet doen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat 
veel mensen inmiddels het slachtoffer van bijgeloof zijn geworden.’ 

Cliniclowns treden doorgaans op de kinderafdeling in het ziekenhuis op. Maar volwassen 
Covidpatiënten hebben er net zo goed baat bij, ontdekte Leah Weiss. 
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Cliniclown Leah Weiss. @ SZMC 

Sinds jaar en dag vermaakt Leah Weiss, alias Rosi de clown, ernstig zieke kinderen in het 
Shaare Zedekziekenhuis in Jeruzalem. Tot corona kwam. ‘Iemand vroeg me een pakje mee te 
nemen voor een patiënt op de Covidafdeling. Ik ben toen niet naar binnen gegaan, maar ik 
was geschokt door wat ik achter het glas zag. Ik dacht: Hier ben ik nodig.’ 

Weiss stak haar licht op bij een collega in het noorden van Israël die bij coronapatiënten op 
bezoek ging. ‘Maar de directie van ons ziekenhuis was bezorgd over mijn plannen. Is dit echt 
nodig, is dit levensreddend? Ik heb voet bij stuk gehouden en kreeg uiteindelijk groen licht. 
Met lood in mijn schoenen ging ik de eerste keer de corona-afdeling binnen.’ 

Niet om mensen met grappen en grollen te vermaken. Maar wel om een lichtstraaltje te 
brengen te midden van ziekte en wanhoop. Voor haar eerste bezoek nam Rosi een mand vol 
vers geplukte rozen mee. „De patiënten waren verrukt dat ze een glimp van de buitenwereld 
zagen in de vorm van die bloemen.’ 

Het was schipperen tussen humor en diepe ernst, herinnert de Israëlische hulpverleenster 
zich. ‘Bij sommige patiënten kon ik een glimlach op hun gezicht krijgen door te vragen hoe dit 
hotel hun beviel. Maar anderen keek ik alleen maar in de ogen, zonder te praten. Of ik hield 
heel voorzichtig hun hand vast. Mensen denken dat clowns altijd vrolijk zijn, maar we zijn 
vooral heel eerlijk. Ik heb nog nooit zo veel gehuild. Toch probeerde ik altijd met een lach te 
eindigen.’ 

Rosi hielp niet alleen patiënten, maar bekommerde zich ook om het medisch personeel. ‘Zij 
hebben het net zo hard nodig. Op de corona-afdeling zie je alleen maar iemands ogen, omdat 
we allemaal dik ingepakt zitten. Daarom heb ik een vel stickers met smileys die precies je 
gemoedstoestand aangeven. Ik vroeg de artsen en verpleegkundigen zo’n symbooltje uit te 
kiezen en op hun pak te plakken. Dan wist ik precies hoe ze zich voelden.’ Bron: 
Reformatorisch Dagblad, 14 december 2021. 
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Luka Modric (36) van Real Madrid heeft corona, net als ploeggenoot 
Marcelo  
 
Real Madrid heeft in een persbericht laten weten dat sterspeler Luka Modric en 
vleugelverdediger Marcelo besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het is niet bekend of de 
voetballers gevaccineerd waren. 
 
De 36-jarige Modric speelt al jaren bij Real Madrid en is ook dit seizoen van grote waarde voor 
De Koninklijke. Hij gaf dit seizoen in 18 wedstrijden 5 assists. De 33-jarige Marcelo is een 
stuk minder belangrijk geworden. De vaste linksback van een aantal jaar terug, speelde dit 
seizoen pas 140 minuten in alle competities. 
 
Real Madrid heeft niet bekendgemaakt hoe beide spelers zich voelen en of ze veel last hebben 
van het coronavirus. Bron: Sportnieuws, 15 december 2021.  
 
Real Madrid kampt met steeds meer coronaproblemen  
 
Real Madrid kampt met steeds meer coronaproblemen in aanloop naar de laatste twee 
wedstrijden van 2021. Na Marcelo en Luka Modric maakte de koploper van Spanje donderdag 
melding van vijf nieuwe besmettingen. 

In een officieel en beknopt statement liet Real Madrid weten dat ook Marco Asensio, Gareth 
Bale, Rodrygo, Andriy Lunin en assistent-trainer Davide Ancelotti (zoon van trainer Carlo 
Ancelotti) positief zijn getest op het coronavirus. Eerder werden ook twee spelers van de 
basketbaltak van Real positief getest. 

De positief geteste spelers moeten waarschijnlijk in quarantaine en missen daardoor de 
competitiewedstrijden tegen Cádiz en Athletic de Bilbao op 19 en 22 december. Eerder in de 
voorbereiding op het huidige seizoen raakten ook Karim Benzema en de van Bayern München 
overgekomen David Alaba besmet met het virus.bron: VI.nl, 16 december 2021. 

Geen flop maar top: ondanks corona beste jaar voor Orionis sinds 2012 
 
Wat een rampjaar dreigde te worden, blijkt een topjaar te zijn. Dankzij een onverwachte en 
spectaculaire daling van het aantal mensen met een uitkering kan Orionis Walcheren zelfs 
geld teruggeven aan de gemeenten. 
 
Met nog twee weken te gaan is duidelijk dat 2021 het beste jaar sinds 2012 gaat worden voor 
de Walcherse sociale dienst en het werkleerbedrijf. Dat is volstrekt tegen de verwachting in. Na 
jaren van tegenvallers waarin de gemeenten meer moesten betalen dan was afgesproken, leek 
het door de coronacrisis alleen maar slechter te worden. Maar het tegendeel is waar.  
 
‘We hielden rekening met een zwart scenario met een stijging naar 3800 uitkeringen. En we 
waren al blij geweest met het midden-scenario’, zegt directeur Henk Guise. Aan het meest 
gunstige scenario van 3100 uitkeringsgerechtigden durfde hij amper te denken. 
 
Toch brak in de zomer ook in de cijfers van Orionis het zonnetje door. De instroom van het 
aantal mensen met een uitkering viel mee, en de uitstroom was juist groter dan verwacht. Dat 
was mede dankzij de horeca, die door het loslaten van de strenge coronaregels een opleving 
doormaakte. Het ‘voorzichtige optimisme’ heeft inmiddels plaats gemaakt voor tevredenheid 
en trots. ‘We zitten nu op 2860 uitkeringen, dus nog minder dan we in het beste geval hadden 
berekend.’ 
 
Zo goed heeft Orionis het in tien jaar niet gedaan. Guise: ‘We hebben een jaar gekend dat we 
zeven miljoen euro extra moesten vragen aan de gemeenten. Nu geven we 809.000 euro terug: 
vier ton vanwege de daling van het aantal uitkeringen, de rest vanwege de goede resultaten in 
het werkleerbedrijf en omdat we efficiënter werken.’  
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Een andere benadering van de mensen met een uitkering heeft er ook voor gezorgd dat het is 
gelukt meer van hen aan werk te helpen, zegt Guise. ‘We zijn bezig met ‘werken naar 
vermogen’.  We kijken naar wat mensen wel kunnen, werken meer vanuit vertrouwen en 
motivatie.’  
 
Maar wat vanwege de crisis niet werd verwacht en er toch bleek te zijn: voldoende werk. ‘Zelfs 
meer banen dan verwacht. In de horeca, het toerisme, de schoonmaakbranche. Daardoor 
stroomden meer mensen uit naar werk, maar vroegen ook minder mensen een uitkering aan. 
De krapte op de arbeidsmarkt was in Zeeland het grootst, en die is ook structureel.’  
 

 
Henk De Guise, directeur van Orionis Walcheren: ‘We hebben jaren gekend dat we zeven 
miljoen euro extra moesten vragen aan de gemeenten. Nu geven we 890.000 euro terug.’ © 
Boaz Timmermans/Fos Fotografie 
 
Orionis Walcheren is een zogenoemde ‘gemeenschappelijke regeling’ van de drie gemeenten. 
Die zijn behalve bestuur ook geldschieter - en kunnen nu dus geld incasseren. Guise verwacht 
niet dat hij volgend jaar toch weer de hand moet ophouden. ‘De krapte op de arbeidsmarkt is 
blijvend. Door de verdere daling van het aantal uitkeringen en volgende verbeteringen bij het 
werkleerbedrijf kunnen we nog meer geld teruggeven.’ Bron: PZC, 15 december 2021.  
 
Coronacrisis zorgt voor steeds langere wachttijden bij psychiaters: ‘Als 
ik sneller hulp had gekregen, had ik geen zelfmoordpoging ondernomen’ 
 
‘Ondanks mijn smeekbede vond ik geen psychiater die me wou helpen.’ Lisa (23) zocht 
maandenlang naar psychiatrische hulp, maar botste telkens op de lange wachtlijsten en 
patiëntenstops. Pas na een zelfmoordpoging werd ze door een psychiater opgevangen. Uit 
onderzoek van ‘VTM Nieuws’ en ‘Het Laatste Nieuws’ bij 125 psychiaters blijkt dat een derde 
van hen al maanden geen nieuwe patiënten meer kan ontvangen. Een groot deel van de andere 
psychiaters zit met steeds langere wachtlijsten. Oorzaak: corona. ‘Als je dan achteraf hoort 
dat er iets fout is gelopen met een patiënt die je moest weigeren, komt dat hard binnen.’ Bron: 
HLN, 16 december 2021.  
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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  
 
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. 
 
In de aanloop naar de stemming had de premier de rebellen proberen te paaien met de belofte 
dat er echt geen vaccinatieplicht komt en dat een negatieve test genoeg zal zijn om een 
nachtclub of voetbalstadion binnen te komen. Steun kreeg hij van oppositieleider Keir Starmer 
die in een tv-speech had gesteld dat het een patriottische plicht is om voor de 
coronamaatregelen te stemmen. Volgens het Conservatieve Kamerlid Desmond Swayne wordt 
het beleid nu bepaald door ‘het ministerie van Angst’.  
 

 
De Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid tijdens het debat over nieuwe 
coronamaatregelen in het Lager Huis. @ AFP  
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Maar ook op links bestaat er onvrede over de inbreuk op burgerlijke vrijheden. Negen sociaal-
democraten, onder wie oud-Labour-leider Jeremy Corbyn, stemden tegen de 
regeringsplannen. Corbyn keerde zich ook tegen de omstreden vaccinatieverplichting voor 
zorgpersoneel. Bij het coronadebat ontstond er een unieke regenboogcoalitie tussen libertaire 
conservatieven, liberaal-democraten en socialisten voor wie burgerlijke vrijheden belangrijker 
zijn dan verregaande manieren om het coronavirus te bestrijden. 
 
Johnson zegt dat er, ondanks geruststellende berichten uit Zuid-Afrika, geen bewijs is dat 
Omikron een relatief onschuldige variant is. Aan de vooravond van het coronadebat had het 
ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt dat er een Brit met Omikron was overleden. 
Ondanks verzoeken van politici en journalisten werden er geen details over dit sterfgeval 
bekendgemaakt. Zo blijft het onduidelijk of Omikron werkelijk de doodsoorzaak is.  
 
Johnsons hoop is dat alle volwassenen voor de jaarwisseling hun derde prik hebben gehad. 
Na zijn oproep zondagavond vormden er zich maandag en gisteren rijen van vier, vijf uur voor 
vaccinatiecentra. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid heeft gezegd dat ‘de belangrijkste 
afspraak met een huisarts het krijgen van een vaccinatie is’. Cancer Research UK uitte de 
vrees dat deze prioriteit zal leiden tot een verdere toename van te late kankerdiagnoses. Bron: 
De Morgen, 15 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. 
 
Het adviesbureau doet jaarlijks onderzoek naar het Nederlandse privacybewustzijn. Volgens 
KPMG gaat het om een representatief onderzoek. (ANP)  Bron: AG Connect, 14 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 
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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 
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.  
 
Blijf een beetje op afstand, ik heb corona’ 
 
Als ik in de kas naar voren loop zie ik dat de chauffeur van de vervoerder staat te laden. Het 
is zaterdagmorgen vlak voor zeven uur. Wat zal ik doen? Wachten tot hij weg is? Stiekem 
achter hem langs naar huis toe lopen als hij met een kar in de vrachtwagen staat? Ik besluit 
gewoon maar open kaart te spelen en zeg vanaf veilige afstand: ‘Môgge!’ 
 
Hij kijkt me verbaasd aan. ‘Zo, jij bent vroeg voor de zaterdag?’ Ik knik en zeg: ‘Ja, blijf een 
beetje op afstand, ik heb corona.’ Hij deinst nog net niet achteruit maar ik zie hem wel denken 
van ‘Okee.’ Ik vertel hem dat ik dinsdag aan mijn keel al voelde dat het niet helemaal lekker 
zat. Zelftest gedaan, maar die was negatief. De dagen erna voorzichtig geweest, wel aan het 
werk, maar toen het vrijdag werd en mijn neus ook mee ging doen nogmaals een test gedaan. 
Tot mijn schrik kwamen er twee streepjes tevoorschijn.  
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‘Dus toen heb ik meteen gistermiddag een testafspraak gemaakt bij de GGD in Zoetermeer en 
het wachten is nu op de officiële uitslag. Maar ik ga ervan uit dat ik positief ben. Helaas.’ Hij 
knikt begrijpend. ‘Maar nu denk jij natuurlijk, waarom ga je dan op zaterdagmorgen voor 
zeven uur op de tuin lopen? Nou, ik zal je zeggen, ik lag om half zes al te draaien in mijn bed 
en ik dacht, ik ga eruit! Want maandag zal ik waarschijnlijk ook niet kunnen werken, dus dan 
ga ik alvast de boel maar even klaar zetten in de kas zodat de anderen hun gang kunnen 
gaan. Nu is er niemand, dus dan kan ik ook niemand besmetten.’ Hij snapt het en wenst me 
sterkte. Wegwezen jij, lees ik in zijn ogen.  
 
En zo ben ik toch aan de beurt gekomen. Want gevaccineerd of niet, het virus weet je in de 
meeste besmettingen toch wel te vinden. Vooralsnog voelt het voor mij als een stevige 
verkoudheid. En normaal gesproken was ik dan op maandag gewoon weer aan het werk 
gegaan, maar nu dus even niet.  
 
Voor het thuisfront is het ook lastig en aanpassen. Al was het alleen al vanwege alle 
goedbedoelde vragen. ‘Wanneer mogen jullie weer uit quarantaine?’ Bron: Horti Point, 15 
december 2021. 
 
Martiniziekenhuis: ‘Sommige zorgverzekeraars denken dat we zomaar 
terug kunnen naar vóór corona’ 
 
Het Martini Ziekenhuis is nog met diverse zorgverzekeraars in gesprek over de contracten voor 
de betaling van de patiëntenzorg in 2022. Met een aantal zorgverzekeraars lopen die 
gesprekken volgens het ziekenhuis zeer stroef. Het ziekenhuis laat weten dat ze op basis van 
de voorstellen die er nu liggen, nog niet met alle zorgverzekeraars een contract kunnen sluiten. 
Tamara Kroll, lid van de Raad van Bestuur: ‘Als we met dit soort voorstellen akkoord zouden 
gaan, kunnen we deze belofte aan onze patiënten met geen mogelijkheid waar maken.’ 
 
‘Diverse zorgverzekeraars vragen van ons dat we het komende jaar minder zorg verlenen en 
ook nog eens tegen lagere tarieven. Dat is ondenkbaar’, zegt Kroll. ‘De zorgvraag in onze regio 
stijgt. Dat blijkt uit onze eigen analyses, en overigens ook uit de gegevens van de 
zorgverzekeraars. Dit leidde ook voor de coronacrisis al tot wachtlijsten in ons ziekenhuis en 
in de regio. Daarbij komt nog de uitgestelde zorg vanwege corona en de extra kosten die 
ziekenhuizen maken vanwege de crisis. Sommige zorgverzekeraars lijken te denken dat we 
zomaar terug kunnen naar de situatie van voor corona, terwijl de gevolgen van de crisis aan 
de orde van de dag zijn.’  

 

Het Martini Ziekenhuis laat weten zijn uiterste best te doen om voor het einde van dit jaar 
nieuwe contracten met alle zorgverzekeraars te sluiten. Op de website is meer informatie te 
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vinden over kosten, vergoedingen en veelgestelde vragen. Ook staat hier een actueel overzicht 
van de stand van zaken van de contractbesprekingen 2022 met de zorgverzekeraars. Bron: 
Groninger Internet Courant, 14 december 2021. 

ECB stopt eind maart met het coronasteunprogramma 

De Europese Centrale Bank (ECB) stopt eind maart met het coronasteunprogramma. De 
centrale bank steekt dan geen nieuw geld meer in staatsleningen en bedrijfsobligaties, maar 
blijft het geld dat terugbetaald wordt nog wel tot zeker eind 2024 herinvesteren. 

De ECB zet zijn andere opkoopprogramma, dat een voortvloeisel is van de financiële crisis, in 
om de overgang te verzachten. Het bedrag dat volgens dat programma maandelijks wordt 
geïnvesteerd in staatsleningen en bedrijfsobligaties is nu nog 20 miljard euro per maand. In 
het tweede kwartaal verdubbelt dat naar 40 miljard euro per maand en in het derde kwartaal 
wordt het 30 miljard euro per maand. Vanaf oktober volgend jaar is dat opkoopprogramma 
dan weer terug op het huidige niveau. 

De ECB besloot verder de rente gelijk te houden. Bron: AD, 16 december 2021.  

Grote corona-uitbraak op de Petraschool in Nunspeet 
 

 
 
Petraschool in Nunspeet.© RTV Nunspeet  
 
 Zeker 24 van de 30 kinderen en een juf van groep acht op de Petraschool in Nunspeet hebben 
corona gehad. Dat betekende voor de hele klas thuiswerken. Met zelftesten, werkboeken en 
chromebooks is iedereen begin december naar huis gestuurd. 
 
Ook de leerlingen van groep zes volgden thuisonderwijs uit voorzorg. Directeur Mattheo 
Pijnacker hoopt dat het aantal niet nog meer oploopt. ‘Op school zijn veel dwarsverbanden 
tussen groep zes en groep acht. Dat maakte de kans wel heel groot dat zo’n besmetting door 
gaat lopen. Ik had geen zin in een tweede voorbeeld van groep acht dus heb ik mijn 
verantwoordelijkheid genomen en samen met de GGD helaas dit besluit moeten nemen.’ 
 
De eerste drie meldingen van corona werden op donderdag 2 december bekend op de school. 
De leerlingen zitten allemaal in groep acht en moesten samen met de rest van de klas gelijk 
in quarantaine. Dit tot teleurstelling van veel kinderen want het sinterklaasfeest op school 
was voor hun bijvoorbeeld geen optie meer. De docent heeft wel met de kinderen overlegd dat 
het sinterklaasfeest uitgesteld wordt. Wanneer alle kinderen weer op school zijn wordt alsnog 
een feestje gevierd.  
 
Sinds deze week zit het merendeel van de leerlingen weer op school. Wie wel corona heeft 
gehad of gevaccineerd is, mocht gewoon naar school toe. Volgens de directeur heeft de school 
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er alles aan gedaan om verdere verspreiding te voorkomen. ‘Nu een enkeling per groep nog 
corona heeft is het gek gezegd goed te doen voor de leerkracht’, aldus Pijnacker.  
 
De directeur benadrukt dat ze als school graag willen weten bij een positieve uitslag, of het 
kind klachten heeft gehad en wanneer. Zo kan de besmettelijke periode snel achterhaald 
worden en kan de kans op verdere besmettingen ingeschat worden. Dat bepaalt dan weer of 
een klas in quarantaine moet of niet. Bron: De Gelderlander, 14 december 2021. 
 
Corona in Overijssel: 869 nieuwe besmettingen en vijf sterfbesmettingen 
 
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 869 nieuwe besmettingen met corona in 
Overijssel. Dat zijn 77 besmettingen meer dan een dag eerder. In de gemeenten Hardenberg 
(2), Kampen (1), Enschede (1) en Zwolle (1) stierven mensen door het coronavirus. 
 
Landelijk kwamen er 13.469 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 3195 minder dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. 
De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel 

 

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Sterfgevallen 
Onbekend 1 0 0 
Almelo 41 0 0 
Borne 13 0 0 
Dalfsen 27 0 0 
Deventer 88 1 0 
Dinkelland 10 0 0 
Enschede 101 1 1 
Haaksbergen 17 0 0 
Hardenberg 48 0 2 
Hellendoorn 17 0 0 
Hengelo 44 0 0 
Hof van Twente 16 0 0 
Kampen 91 0 1 
Losser 18 0 0 
Oldenzaal 16 0 0 
Olst-Wijhe 14 0 0 
Ommen 14 0 0 
Raalte 38 1 0 
Rijssen-Holten 20 0 0 
Staphorst 9 0 0 
Steenwijkerland 30 0 0 
Tubbergen 17 0 0 
Twenterand 22 0 0 
Wierden 26 0 0 
Zwartewaterland 15 0 0 
Zwolle 116 0 1 
Totaal 869 3 5 
 

Bron: Steenwijker Courant, 15 december 2021.  

Het jaar loopt weer ten einde en Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant blikt 
dan terug op de achterliggende maanden en kijkt vooruit op het nieuwe jaar. In het bijzonder 
voor het driejarige project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’. Een landelijke project waar 
stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant onderdeel van uitmaakt. Het project 
heeft als doel nieuwe mentoren te werven voor kwetsbare mensen die het lastig vinden om 
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beslissingen te nemen over zorg en welzijn. Juist in het corona tijdperk is er veel behoefte aan 
ondersteuning.  

Er is veel gebeurd. Dachten we dat we Corona er samen onder hadden, bleek het toch weer 
voor de deur te staan. Desondanks, heeft Mentorschap veel terrein gewonnen voor cliënten. 
Steeds meer mensen zoeken ondersteuning van een mentor. Juist corona heeft dat nog meer 
bevestigd. Mentorschap regelt die ondersteuning. 

Het driejarige project van Mentorschap ‘Samen zorgen voor goed Mentorschap’ startte net voor 
het coronavirus intrede deed. Het voornemen om veel bezoeken af te leggen om 
naamsbekendheid te genereren, kwam bij aanvang, direct onder druk te staan. ‘We moesten 
meteen naar andere wegen zoeken om onze cliënten en potentiële mentoren te bereiken. Ook 
het aangaan van nieuwe contacten met gemeenten en zorginstellingen moest anders, vaak 
online, gebeuren. Dat zoeken naar nieuwe manieren, maakt je creatief, zegt Mireille Jansen, 
projectleider van het project. 

Samen met de coördinatoren Hester van den Berg en Linde Vos is Mentorschap niet bij de 
pakken gaan neerzitten. Mentorschap heeft direct ingespeeld op de mogelijkheden die juist 
door het coronavirus ontstonden. Dankzij een subsidietraject werd er geld gegenereerd om 
tablets in te kopen zodat cliënten en mentoren op afstand met elkaar in gesprek konden 
blijven gaan. Daardoor konden de vrijwillig mentoren van Mentorschap hun belangrijke 
ondersteuning blijven bieden aan cliënten die door de maatregelen geen bezoek meer mochten 
ontvangen. Door het coronavirus bleek die ondersteuning nog belangrijker.  

Juist door corona is bloot komen te liggen dat de groep kwetsbare mensen alsmaar groter 
wordt. Als de reguliere toegang letterlijk onbereikbaar wordt en kwetsbare mensen 
aangewezen zijn op hun eigen omgeving, maakt een situatie als corona direct duidelijk hoe 
schrijnend de situatie voor veel mensen is. Omdat de druk op de zorg steeds groter werd, 
gingen mensen zelf op zoek naar andere manieren van ondersteuning. Daardoor is Stichting 
Mentorschap heel concreet in beeld gekomen. ‘Als mensen gaan zoeken naar ondersteuning, 
komen ze ons al snel tegen op internet’. Social media hebben ons dichter bij de toekomstige 
vrijwilligers gebracht. We hebben daar de afgelopen twee jaar enorm in geïnvesteerd’, aldus 
Jansen. 

Doordat online vergaderen een nieuwe manier van werken is geworden, zijn de contacten met 
gemeenten en zorginstellingen ook goed verlopen. In het bijzonder de verschillende fracties in 
Midden en Noordoost Brabant zijn geïnteresseerd in het verhaal achter Mentorschap. Aan de 
vooravond van de gemeentelijke verkiezingen zijn fracties op zoek naar onderscheidende 
onderwerpen voor hun verkiezingsprogramma. Mentorschap slaagt erin om de noodzaak van 
mentorschapswerk over de bühne te brengen. In de afgelopen maanden hebben er veel 
gesprekken plaatsgevonden om de noodzaak van het mentorschap op de politieke agenda te 
krijgen.  

Mentorschap voelt zich hierin ook gesteund door minister Hugo De Jonge. Hij spreekt zich 
openlijk uit over het belangrijke werk van Stichting Mentorschap. De minister van VWS staat 
in zijn reactie op het rapport ‘Gezondheidsraad Goede Vertegenwoordiging’ nadrukkelijk stil 
bij het project van Stichting Mentorschap. Hij geeft aan: ‘Ten behoeve van betere bekendheid 
van mentorschap bij zowel het grote publiek als bij cliënten in de zorg, zorgprofessionals en 
lokale werkers in het sociaal domein waaronder betrokkenen bij cliëntondersteuning, voert 
Mentorschap Nederland (de landelijke vereniging van en voor vrijwillige mentoren), met 
subsidie van VWS, pilots uit in drie regio’s. Met deze pilots beoogt VWS ook vergroting van het 
aantal beschikbare mentoren en beter bereik van cliënten. Bij succes worden de pilots 
mogelijk landelijk uitgerold’. Dat zijn bemoedigende woorden nu Mentorschap het laatste 
projectjaar ingaat.  

Ook in 2022 gaat Mentorschap blijvend zoeken naar nieuwe wegen die de bekendheid kunnen 
vergroten, de werving van nieuwe mentoren versterkt en de samenwerking met organisaties 



40 
 

concretiseert. De website is uitgebreid met een kennisplein, een agenda en een donatieknop. 
Daar zal het komende jaar veel informatie geplaatst worden over zaken die verwant zijn aan 
mentorschap. Kortom, ondanks dat de finish van het project in zicht is, gaat Stichting 
Mentorschap Midden en Noordoost Brabant vooral verder met het door ontwikkelen en het 
creëren van nieuwe kansen. Bron: Waalwijk Nieuws, 15 december 2021.  

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 16.439 positieve 
coronatests geregistreerd  

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 16.439 positieve 
coronatests geregistreerd. Dat is weliswaar iets meer dan de vorige dagen, maar het is 
gebruikelijk dat het aantal nieuwe besmettingen gedurende de week wat oploopt. 
Het gemiddelde daalt voor de elfde dag op rij en ook het aantal gemelde sterfgevallen is wat 
gedaald. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 
108.521 positieve tests. Dat is ongeveer een kwart minder dan het totaal over de zeven dagen 
ervoor. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 15.503 positieve tests per dag. Dat is 
het laagste niveau sinds 15 november, een maand geleden. 

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 55 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. Bron: AD, 16 december 2021. 

De GGD’en kunnen de enorme stroom verzoeken voor een boostercampagne niet aan 

De GGD’en kunnen de enorme stroom verzoeken voor een boostercampagne niet aan. 
Woensdag kregen de regionale GGD’en bijna een miljoen telefoontjes. Het landelijke callcenter 
is overbelast, waardoor het telefonisch maken van een afspraak moeilijk is. Ook vandaag 
houdt de drukte aan. GGD GHOR Nederland vraagt om ‘geduld en medewerking’.  

De koepelorganisatie roept iedereen op zoveel mogelijk online een prikafspraak te maken. ‘Het 
is goed om te zien dat veel mensen een boosterprik willen krijgen, want dat is nodig tegen 
de Omikron-variant. Maar, we roepen opnieuw op om oudere familieleden, buren of kennissen 
te helpen met het maken van een online afspraak als ze zelf geen ervaring hebben met 
internet’, zegt GGD GHOR Nederland. 

Mensen die aangewezen zijn op de telefoon wordt gevraagd vooral in de daluren te bellen. Ook 
dan moet rekening gehouden worden met een wachttijd. De koepelorganisatie vraagt mensen 
om niet op de herhaaltoets te drukken bij het bellen, dit houdt lijnen bezet en zorgt voor een 
zware belasting van de callcenters. Ook zijn er te weinig mensen beschikbaar. 

Sinds woensdag kunnen zestigplussers die minimaal drie maanden geleden hun laatste 
coronaprik kregen of een infectie doormaakten een afspraak voor een oppepprik maken. 
Eerder gold nog een wachttijd van zes maanden. Woensdag riep de GGD ook al op om de 
afspraak bij voorkeur online te maken, vanwege drukte bij de telefoonlijn. Bron: AD, 16 
december 2021.  

Aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is 
iets afgenomen   

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal 
iets afgenomen. Momenteel houden 2546 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat 
is een daling van 76 patiënten ten opzichte van woensdag. 

Donderdag liggen er van de opgenomen patiënten 1923 op de verpleegafdelingen. Dat is een 
daling van 73 ten opzichte van woensdag. Op de intensive cares liggen 623 ernstig zieke 
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mensen met Covid-19. Dat is een daling met drie patiënten ten opzichte van 24 uur 
geleden. Bron: AD, 16 december 2021.  

 

EMA heeft geadviseerd twee medicijnen tegen Covid-19 goed te 
keuren in lidstaten EU 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft donderdag geadviseerd twee 
medicijnen tegen Covid-19 goed te keuren in lidstaten van de Europese Unie. Het eerste 
medicijn sotrovimab is afkomstig van de farmaceut GlaxoSmithKline en staat bekend als 
Xevudy. Het is bedoeld voor patiënten met het coronavirus die een hoger risico hebben 
op ernstig ziekteverloop vanwege achterliggende kwalen. Het andere middel, Kineret, 
onderdrukt het immuunsysteem en wordt al gebruikt bij verschillende soorten reuma. Het is 
nu ook goedgekeurd voor de behandeling van coronapatiënten. 

In de onderzoeksperiode hadden de patiënten die het middel kregen voor het overgrote deel 
de originele vorm van Covid-19. Sommige patiënten hadden een virusvariant zoals de 
Alphavariant. Het EMA denkt op basis van onderzoek in het laboratorium, dat het medicijn 
ook werkt tegen andere varianten, waaronder de Omikron-variant. 

Het wordt aangeraden om het medicijn toe te dienen binnen vijf dagen na de eerste 
symptomen. Patiënten ouder dan 12 jaar en zwaarder dan 40 kilo mogen het medicijn krijgen, 
door middel van een infuus aangelegd door een zorgmedewerker. Het middel bevat 
monoklonale antilichamen. Dit zijn antistoffen die in het laboratorium zijn nagemaakt, op 
basis van stoffen die zijn verkregen met behulp van herstellende coronapatiënten. Bron: AD, 
16 december 2021.  

Premier Rutte: Oranjes zijn ook mensen die worstelen met de 
coronaregels 

Minister-president Mark Rutte heeft het donderdag opgenomen voor de Oranjes na hun vierde 
coronablunder in krap twee jaar tijd. ‘Deze koning is zich zeer bewust.’ 

Voor de achttiende verjaardag van prinses Amalia bleken eenentwintig uitnodigingen te zijn 
verstuurd. Terwijl als dringend advies geldt: maximaal vier thuisgasten. Rutte: ‘De koning 
heeft mij gemeld dat ze ongelooflijk hun best hebben gedaan om het echt netjes te regelen. 
Maar nog eens kijkend naar het advies er niet meer dan vier thuis te ontvangen is het toch 
niet goed gegaan.’ 

De koning keek woensdag met terugwerkende kracht naar de coronaregels toen er publiciteit 
ontstond: de Telegraaf had het over honderd gasten. Rutte: ‘Het punt is: buiten of binnen op 
eigen terrein is het advies maximaal vier en dit waren er meer dan vier.’ 

Rutte toonde begrip voor de fout van de koning. ‘Ik denk dat het laat zien hoe we allemaal in 
Nederland worstelen met regels en dit zijn ook mensen.’ Dat er sprake is van een patroon na 
vier fouten, vindt Rutte niet. ‘Keer op keer is te makkelijk.’ Een patroon? ‘Dat vind ik te zware 
woorden.’  

Na de foto met de Griekse restauranthouder zonder anderhalve meter afstand te houden, was 
er de blamerende vakantievlucht naar Griekenland die moest worden afgebroken. En later 
ging de koning handen schudden in een Haagse volksbuurt. 

Ondanks het feit dat het steeds misgaat is de koning de kluts niet kwijt, stelt Rutte. ‘Deze 
koning is zich zeer bewust. Dat we met zijn alleen de coronaregels zo goed mogelijk proberen 
na te leven en op dit ene punt, wat ook belangrijk is, is het niet goed gegaan.’ Bron: AD, 16 
december 2021.  
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Terwijl half Nederland tobt met corona-advies, laat koning zien dat regels 
kennelijk niet voor hem gelden 

De koninklijke familie maakt de zoveelste corona-uitglijder, dit keer door op een 
verjaardagsfeest van prinses Amalia vijf keer zo veel gasten uit te nodigen als dat het advies 
luidt. Is het naïviteit? Of arrogantie? 

 
Koning Willem-Alexander en prinses Amalia. © ANP  

Premier Rutte sprak dinsdagavond, tijdens de coronapersconferentie, over de toegenomen 
bereidheid van de Nederlandse bevolking om zich aan de regels te houden. 

Een etmaal later moest de regeringsleider het staatshoofd, koning Willem-Alexander, voor de 
zoveelste keer in bescherming nemen in een poging recht te praten wat hoe dan ook krom is: 
voor het verjaardagsfeest van de net 18-jarige prinses Amalia verstuurden de Oranjes volgens 
Rutte 21 uitnodigingen. 

Terwijl half Nederland zich gek puzzelt met het dringende advies om tijdens de feestdagen niet 
meer dan vier gasten uit te nodigen en in groepsapps van families en vrienden strijd wordt 
geleverd die doet denken aan de twisten tussen de rekkelijken en de preciezen, laat het 
symbolische hoofd van dit land andermaal zien dat de adviezen kennelijk niet voor hem en de 
zijnen gelden. Willem-Alexander en zijn gezinsleden zagen er geen bezwaar in ruim vijf keer 
zo veel gasten uit te nodigen als momenteel dringend wordt geadviseerd.  

Natuurlijk wordt prinses Amalia maar één keer 18 jaar. Natuurlijk hebben de Oranjes ook 
recht op een privéleven en is het gelimiteerde bezoekersaantal slechts een dringend advies. 
Allemaal waar.  

Het is alleen de zoveelste uitglijder van een familie die eigenlijk een voorbeeld met gidsfunctie 
voor het land zou moeten zijn in deze diepe crisistijden, maar in werkelijkheid een groot deel 
van de natie keer op keer verbijstert.  

In een gezonde monarchie zou Rutte juist nu op het koningspaar moeten kunnen bouwen, in 
plaats van telkens bescherming te moeten bieden. Hij zou hen moeten kunnen ‘gebruiken’, 
maar als boegbeeld in de strijd tegen corona hebben ze afgedaan. Sterker, door de klucht rond 
de Griekse herfstvakantie in oktober 2020, zijn ze de verpersoonlijking van het probleem 
geworden. 

En vergeet niet het onhandige poseren met de olijke Griekse ober op allesbehalve anderhalve 
meter, het uitgebreide handen schudden in een Haagse volkswijk tijdens het EK voetbal en 
nu dit weer. Het valt niet uit te leggen aan de mensen die zich al bijna twee jaar lang wél aan 
de regels, voorschriften en dringende adviezen houden. En steeds meer mensen doen dat, als 
we de RIVM-rapportage die Rutte dinsdag aanhaalde mogen geloven. Het volk als voorbeeld 
voor de koninklijke familie; het is een omgekeerde wereld. 
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De tuin van Paleis Huis ten Bosch. © WireImage  

Wat te doen tegen zo veel koninklijke naïviteit? Of is het arrogantie? Willem-Alexander en 
Máxima beschikken over een bataljon aan knappe adviseurs, die werkbezoeken aan 
ondernemers, wijkcentra, ziekenhuizen en bestuurders tot in de puntjes voorbereiden. Het 
gaat telkens mis in het privédomein van de Oranjes. 

Daarin wil het koningspaar zich niet laten afremmen, door niets en niemand. Het is een 
bekende achilleshiel, die eens in de zo veel tijd opspeelt rond een vakantievilla in Mozambique, 
een aanlegsteiger bij het huis in Griekenland of de openstelling van kroondomein Het Loo. De 
bittere waarheid is niet alleen dat er bijna geen ambt is waarin werk en privé zo versmelten 
als het koningschap. Maar meer nog: iedereen in dit land wordt al bijna twee jaar lang geremd 
wordt door het venijnige virus, vooral in de privésfeer. 

Het koningschap is ‘24 uur per dag een verantwoordelijkheid’, doceerde de koning in 2017 in 
het televisie-interview met Wilfried de Jong. En toen de pandemie begon sprak Willem-
Alexander zijn volk toe op televisie: ‘Alertheid, solidariteit en warmte: zolang we die drie 
vasthouden kunnen we deze crisis aan, ook als het wat langer gaat duren’, betoogde de 
koning. En over de autoriteiten: ‘Het is belangrijk dat we hun ons vertrouwen blijven geven 
en alle aanwijzingen opvolgen.’ 

Gloedvolle woorden, ongetwijfeld bedacht in nauw overleg met zijn adviseurs. Maar meent de 
vorst ook wat hij zegt? De antwoorden op die vraag die hij de afgelopen twee jaar met de reeks 
onhandigheden heeft gegeven, stellen allerminst gerust. 

Na haar binnengeleiding bij de Raad van State merkte Amalia vorige week op dat er geen 
‘school is’ om koningin te worden. Onzin. De prinses heeft thuisonderwijs, zeker nu. Zodat ze 
ziet hoe het niet moet. Bron: AD, 16 december 2021. 

Nederland en de andere EU-landen mogen alvast de coronapillen van 
Pfizer gebruiken  

Nederland en de andere EU-landen mogen alvast de coronapillen van Pfizer gebruiken om 
coronaklachten tegen te gaan. Het middel is nog niet goedgekeurd, maar in afwachting 
daarvan kan het alvast worden ingezet.  
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Dat heeft de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in 
Amsterdam, vandaag besloten. 

Het middel heet Paxlovid. Het is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest en 
behoren tot een risicogroep, waardoor hun klachten erger zouden kunnen worden. 

Paxlovid bestaat uit twee pillen. De ene pil bevat de stof PF-07321332, de andere ritonavir. Ze 
moeten twee keer per dag samen worden ingenomen en dat vijf dagen lang. Bron: AD, 16 
december 2021.  

Boosterprik halen? Dit is alles wat je moet weten over het vaccineren in 
de Rotterdamse regio 

Met de Omikron-variant in opkomst, drukt de GGD Rotterdam-Rijnmond het gaspedaal in om 
iedereen die dat wil zo snel mogelijk een boosterprik te geven. Maar lukt het de beloftes van 
demissionair minister De Jonge waar te maken? ’Het wordt de komende periode erg druk. 
Geduld is daarom belangrijk, iedereen komt aan de beurt.’ 

In de tweede helft van januari moeten alle volwassenen die dat willen -en drie maanden 
geleden de laatste prik of laatste besmetting hebben gehad- hun boosterprikken hebben 
gekregen. ’Het is waanzinnig als het lukt’, zei minister De Jonge zelf.  

‘Het is een gigantische opgave, nog groter dan die in het voorjaar was en het tijdsbestek is een 
stuk korter’, zegt de GGD Rotterdam-Rijnmond, die in eerste instantie rekening hield met 
boosteren in het voorjaar van 2022. ‘We gaan ervoor en vertrouwen dat het ons ook dit keer 
gaat lukken. Het wordt de komende periode erg druk. Geduld is daarom belangrijk, iedereen 
komt aan de beurt. Zorgprofessionals doen er alles aan om onder hoogspanning met veel inzet 
en motivatie deze klus te klaren.’ In de regio Rotterdam-Rijnmond wonen 670.000 18+’ers. De 
verwachting is dat 80 procent een boosterprik wil. Sinds november zijn er 58.000 
boosterprikken gegeven.   

Wanneer krijgt de boostercampagne daadwerkelijk een boost? 

Sinds 19 november zijn er twee priklocaties in de Rotterdamse regio: Hellevoetsluis en 
Rotterdam-Crooswijk. Bij de laatste stonden lange rijen, omdat mensen te vroeg of zonder 
afspraak kwamen. Ook is er ergernis omdat mensen ver moeten reizen. Volgende week openen 
drie nieuwe prikplekken: Bij het SS Rotterdam (22 december), in Albrandswaard (23 
december) en Ahoy (24 december). Bij de eerste twee zet de GGD opnieuw een vaccinatiehal 
neer, die eerder werd afgebroken. In de voormalige discotheek Alcazar in Puttershoek -dat in 
een andere GGD-regio ligt- wordt sinds deze week geboosterd. Het aantal prikken stijgt in 
Rotterdam-Rijnmond van volgende week 9000 per dag naar 17.000 in de derde week van 
januari. Dat is meer dan tijdens de drukste dagen in het voorjaar. Er wordt ook gevaccineerd 
laat op de avond en tijdens de kerstdagen. 

Sommige 60+’ers konden pas in het nieuwe jaar een afspraak maken. Nu kunnen zij 
misschien dichter in de buurt en eerder terecht. Kunnen zij hun afspraak verzetten?  

Het advies van het OMT is immers juist deze groep voor de kerst te prikken. 
‘Dit is zeker vervelend maar er is nu geen tijd om afspraken na te bellen en te verzetten,’ zegt 
de GGD. Inmiddels zijn overigens wel de eerste afspraken gepland in Ahoy, Albrandswaard en 
het SS Rotterdam. De gemiddelde reistijd zou 12 minuten zijn, met de auto. ‘Het ligt uiteraard 
ook aan de keuze die men maakt, liever later een afspraak en dichterbij of andersom.’  

Kan ik die boosterprik niet gewoon aan mij voorbij laten gaan? 

Er zijn grote zorgen over ‘de nieuwe vijand’ de Omikron-variant, zo zei GGD-directeur Yvonne 
van Duijnhoven donderdag tegen de zorgwethouders. In de regio is deze variant vier keer 
vastgesteld bij reizigers uit Zuid-Afrika maar de verwachting is dat deze zich onder de radar 
al verder heeft verspreid. De besmettelijkheid lijkt groter. Van Duijnhoven: ‘De bescherming 
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van de huidige vaccins is ook niet zo goed als tegen delta.’ Boosters moeten de bescherming 
een oppepper geven en ziekenhuisopnames voorkomen. De Rotterdamse zorg balanceert nu 
al op het randje. Ziekenhuizen zeggen operaties af, ouderen in verpleeghuizen krijgen minder 
zorg en de thuiszorg heeft wachtlijsten.   

Wat betekent de boosterprik voor mijn QR-code? 

Er is in Nederland geen vaccinatieplicht, maar wie gevaccineerd is hoeft zich niet te testen 
voor bijvoorbeeld bezoek aan de horeca, een museum of bioscoop. In het buitenland zijn de 
regels vaak strenger: Alleen wie gevaccineerd is of genezen is welkom. Binnen Europa is 
afgesproken dat vanaf 1 februari een vaccinatiebewijs negen maanden geldig is. Ook in 
Nederland komt er een beperkte geldigheid. 

Al dat gedoe met een afspraak maken. Kan ik niet gewoon binnenlopen? 

Nee. Alleen zorgmedewerkers die een uitnodiging via de werkgevers krijgen en 60+’ers kunnen 
nu afspraak maken. Minister De Jonge heeft gezegd dat voor de kerst alle 45+’ers hun agenda 
kunnen trekken. De oproep is afspraken online te maken, omdat het landelijke 
telefoonnummer overbelast is.   

Ik heb nog helemaal geen vaccinatie en ik twijfel nog altijd. Wat nu? 

Er zijn nog altijd regiogenoten -al zijn het er nog weinig- die zich alsnog laten vaccineren. De 
vaccinatiegraad ligt in Rotterdam lager dan landelijk, waardoor meer mensen het risico lopen 
op de intensive care terecht te komen. Een eerste of tweede prik kan wel zonder afspraak, 
maar alleen in kleine locaties in de wijken. Deze sluiten merendeels omdat de handen nodig 
zijn om te boosteren. Het kan ook op afspraak bij de boosterlocaties. Wie vragen heeft, kan op 
werkdagen overdag bellen met de Twijfeltelefoon op 0800-7555777. De minister heeft ook 
ziekenhuizen gevraagd verspreid over Nederland priklocaties te openen.  

Waar komen die? 

Hierover spreken de ziekenhuizen nog. Ook wordt gekeken hoe ziekenhuismedewerkers de 
GGD kunnen helpen. De GGD werkt samen met uitzendbureaus, huisartsen, apothekers, 
onderwijsinstellingen, Rode Kruis en Defensie. Huisartsen zullen de mensen die thuis wonen 
en niet mobiel zijn. De ene huisarts heeft zijn ronde al gemaakt, de andere heeft het te druk 
en schakelt een team van Rijnmond Dokters in. Die gaan waarschijnlijk begin 2022 op pad. 

Na de kerst zullen nog meer priklocaties openen. Het is nog niet bekend wanneer, maar zeker 
voor 7 januari zijn ook sporthal Schenkel in Capelle aan den IJssel en sporthal Groenoord in 
Schiedam open net als de tweede hal in Ahoy. Hier kunnen per dag de meeste mensen terecht. 
Begin januari opent sporthal de Kleine Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel in de GGD-regio 
Hollands Midden. Bron: AD, 16 december 2021. 
 
Man uit Riel is gistermiddag gearresteerd vanwege het aanbieden van 
valse QR-codes op social media 
 
Een 19-jarige man uit het Brabantse Riel is gistermiddag gearresteerd vanwege het aanbieden 
van valse QR-codes op social media. Via Instagram bood de jongeman een vervalst 
coronatoegansgebewijs aan voor 50 euro. De 19-jarige wordt verdacht van valsheid in 
geschrifte en zit nog vast voor verhoor, meldt de politie donderdag. 
 
De politie kwam de jongeman op het spoor dankzij misdaadverslaggever en programmamaker 
Kees Van der Spek. Van der Spek had de aanbieding van de jongen voorbij zien komen op 
social media, waarna hij en zijn televisieteam woensdag afreisden naar zijn woning in Riel. De 
misdaadverslaggever sprak met de jongeman en waarschuwde na dat gesprek de politie. Die 
arresteerde de jongen vervolgens. Bron: AD, 16 december 2021. 
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19-jarige man in Riel opgepakt voor valse QR-codes door programma Kees 
Van der Spek 
 
De politie heeft woensdagmiddag een 19-jarige man uit Riel opgepakt die verdacht wordt van 
handelen in valse QR-codes. Programmamaker en journalist Kees van der Spek achterhaalde 
de locatie van de handelaar en schakelde daarna de politie in. 
 
Kees Van der Spek en zijn team stuitten via instagram op de verdachte waar hij voor 50 euro 
vervalste QR-codes aanbood. Na een onderzoek vonden ze het adres van de man en zochten 
ze hem thuis op. Na een gesprek, schakelden Van der Spek en zijn team de politie in. 
 
De verdachte wordt verhoord. De politie meldt dat de man formeel wordt verdacht van valsheid 
in geschrifte. Mogelijk bewijsmateriaal overhandigde Kees Van der Spek over aan de politie. 
Bron: AD, 16 december 2021. 
 
Anti-coronamiddel van AstraZeneca werkt ook tegen Omikron-variant 
 
Een anti-coronamiddel van AstraZeneca werkt ook tegen de Omikron-variant, meldt de 
farmaceut zelf. In laboratoriumtests blijkt dat de zogenoemde antilichaamtherapie tegen 
Covid-19 van AstraZeneca de nieuwe coronavariant kan neutraliseren. 
 
Het is een teken dat de behandeling met het middel Evusheld nog steeds bescherming zou 
moeten bieden tegen de ziekteverwekker. Onlangs hadden concurrenten GlaxoSmithKline en 
Vir Biotechnology na eerste onderzoeken al laten weten dat hun Covid-19-
antilichaambehandeling effectief lijkt tegen Omikron.  
 
De bevindingen zorgen voor opluchting, nadat een aantal medische experts zorgen had geuit 
dat de werking van de geneesmiddelen zou kunnen worden beïnvloed door de nieuwe variant. 
Bron: AD, 16 december 2021. 
 
EU-landen zetten het succes van het coronacertificaat op het spel 
 
EU-landen die op eigen houtje extra voorwaarden stellen aan reizigers om hun land binnen te 
mogen, zetten het succes van het coronacertificaat op het spel. Voor dat gevaar hebben 
meerdere kritische regeringsleiders volgens EU-bronnen gewaarschuwd op de EU-top in 
Brussel. Mikpunt zijn Italië en Portugal, die van gevaccineerde reizigers ook nog een recente 
PCR-test eisen bij aankomst. 
 
Italië heeft de maatregel genomen om de nationale volksgezondheid te beschermen, betoogde 
premier Mario Draghi volgens EU-bronnen ter verdediging. De Omikron-variant is nog niet 
wijdverspreid in het land en ‘dit voordeel moeten we behouden’. Coördinatie op EU-niveau 
moet geleid worden door het principe van maximale voorzichtigheid, zei hij volgens ingewijden. 
 
Ook Griekenland speelt met die gedachte, maar volgens premier Kyriakos Mitsotakis gaat het 
alleen om de kerstperiode. Dan kan de verspreiding van de Omikron-variant worden 
ingetoomd terwijl intussen steeds meer mensen beter beschermd kunnen worden met een 
herhalingsprik, is zijn argument. 
 
Als niet iedereen dezelfde koers aanhoudt, dreigt het draagvlak voor maatregelen bij de burger 
weg te vallen, vrezen sommige leiders. Daarom is een sterk signaal nodig. De 27 leiders 
onderschreven allemaal de conclusie dat coördinatie van coronamaatregelen voorop moet 
blijven staan in de EU. Als een regering dan toch besluit extra beperkende maatregelen in te 
stellen mogen ze de werking van de interne markt niet ondermijnen en het vrij reizen niet 
‘disproportioneel’ verstoren, aldus de tekst. 
 
De premiers van België en Luxemburg kondigden voor de top al aan dat ze hun collega’s 
zouden aanspreken op het behoud van gelijke reisregels. De Belgische premier Alexander De 
Croo spreekt op de top ook namens Nederland zolang demissionair premier Mark Rutte druk 
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is met het Kamerdebat over de uitkomst van de kabinetsformatie. Rutte zal later 
donderdagavond alsnog aanschuiven. Bron: AD, 16 december 2021. 
 
Britten melden voor de tweede dag op rij een nieuw besmettingsrecord 
 
De Britten melden voor de tweede dag op rij een nieuw besmettingsrecord. Gisteren 
registreerde het Verenigd Koninkrijk in een etmaal 78.610 besmettingen, dat was ruim 10.000 
infecties meer dan het vorige record op 8 januari. Vandaag worden er 88.376 nieuwe 
besmettingen gemeld. 
 
De gezondheidsautoriteiten meldden gisteren al een ‘duizelingwekkende’ stijging van het 
aantal besmettingen te verwachten voor de komende dagen, nu de Omikron-variant zich 
razendsnel verspreidt en op weg is de dominante vorm te worden. Bron: AD, 16 december 
2021. 
 
Ruim 1,36 miljoen Nederlanders hebben inmiddels een 
boosterprik gekregen 
 
Ruim 1,36 miljoen Nederlanders hebben inmiddels een boosterprik tegen het coronavirus 
gekregen. Dat zijn er ruim 314.000 meer dan het cijfer dat dinsdag naar buiten kwam en ruim 
630.000 meer dan de stand van vorige week donderdag. 
 
GGD’en hebben tot nu toe bijna 920.000 prikken gezet. Dat zijn er ongeveer 290.000 meer 
dan afgelopen dinsdag. Volgens het coronadashboard hebben in de afgelopen week 521.513 
mensen bij de GGD een oppepprik gekregen en staan in de komende week ruim 1,3 miljoen 
boosterprikafspraken gepland. 
 
Daarnaast hebben ruim 443.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of 
ziekenhuis, zo’n 26.000 meer dan begin deze week. Bij de instellingen gaat het bijvoorbeeld 
om verpleeghuisbewoners of mensen met het syndroom van Down. Ziekenhuizen vaccineren 
hun eigen artsen en verpleegkundigen, huisartsen en ambulancepersoneel. 
 
Verder hebben in totaal ruim 125.000 mensen een aanvullende prik gekregen. Dat zijn er zo’n 
3500 meer dan een week geleden. Deze mensen hebben een afweerstoornis, waardoor de 
eerste twee prikken bij hen mogelijk niet genoeg bescherming geven. Bron: AD, 16 december 
2021. 
 
Luchtvaartmaatschappijen krijgen sanctie 
 
KLM, Cathay Pacific, Singapore Airlines en Air Arabia Maroc krijgen een sanctie van de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) omdat de luchtvaartmaatschappijen vanwege 
corona geannuleerde tickets te laat terugbetalen of weigeren geld rechtstreeks terug te 
boeken aan passagiers die tickets kochten via reisbemiddelaars. Overtredingen vinden onder 
meer plaats bij tickets die gekocht zijn via het failliete D-reizen, meldt de ILT op haar website.  
De Inspectie legt de sancties op om te voorkomen dat passagiers met lege handen blijven staan 
als de regels onvoldoende worden nageleefd. Het boetebedrag wordt volgens een woordvoerder 
bepaald nadat de luchtvaartmaatschappijen hun eigen zienswijze hebben overhandigd. 

De ILT inspecteert hoe luchtvaartmaatschappijen omgaan met de rechten van passagiers 
tijdens de coronapandemie en bij geannuleerde vluchten. De terugbetaling van tickets die bij 
een reisbemiddelaar of online platform zijn gekocht, gaat volgens haar niet goed. ‘Deze 
passagiers ontvangen eigenlijk nooit binnen zeven dagen het ticketgeld terug. Dan wordt ook 
niet altijd de keuze geboden tussen geld terug of een andere vlucht. Bovendien verstrekken 
luchtvaartmaatschappijen onvoldoende informatie over de passagiersrechten aan deze 
consumenten.’ 
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Negen van de veertien uitgebreid geïnspecteerde maatschappijen verwijzen 
passagiers onterecht terug naar de reisbemiddelaar. Bij de overige 5 maatschappijen zijn 
aanvullende inspecties nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een 
luchtvaartmaatschappij aangeeft passagiers te helpen die via een reisbemiddelaar hebben 
geboekt, maar dat blijkt niet uit de ontvangen klachten. 

De ILT heeft de betrokken luchtvaartmaatschappijen gemeld dat zij verantwoordelijk blijven 
voor de rechtstreekse terugbetaling aan de passagier. Het maakt namelijk niet uit waar de 
passagier het vliegticket kocht: bij de luchtvaartmaatschappij zelf of via een reisbemiddelaar. 
Bij onvoldoende naleven legt de ILT sancties op. De ILT is ook gestart met het beboeten van 
luchtvaartmaatschappijen, waarbij passagiers die boekten bij het inmiddels failliete D-reizen 
geen terugbetaling hebben ontvangen. 

De inspecties wijzen verder uit dat passagiers die direct bij een luchtvaartmaatschappij een 
los vliegticket hebben geboekt beter af zijn dan passagiers die een los ticket via een (online) 
reisbemiddelaar hebben geboekt. De terugbetaling is echter nog niet op orde. Zeven 
luchtvaartmaatschappijen betalen binnen zeven dagen de tickets terug. Bron: AD, 16 
december 2021. 

Bescherming tegen Deltavariant door Janssen vaccin neemt toe 

De bescherming tegen infectie met de Deltavariant van het coronavirus door het vaccin van 
Janssen neemt bij bepaalde leeftijdsgroepen in de eerste maanden na de prik toe, meldt het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Het vaccin van Janssen is vier weken na de prik bij mensen van 50 tot en met 69 jaar voor 
50 procent effectief tegen infectie met het virus. Na drie maanden is dat opgelopen tot ongeveer 
75 procent, aldus het RIVM. 

De effectiviteit tegen infectie met de deltavariant loopt voor de mRNA-vaccins (Pfizer en 
Moderna) juist terug naarmate de tijd verstrijkt sinds de laatste vaccinatie. Twee weken na de 
tweede prik beschermen de vaccins tussen de 75 en 90 procent tegen besmetting. Dat neemt 
in zes maanden af tot 70 tot 80 procent. Voor mensen boven de 70 jaar zijn de percentages 
lager. 

Het RIVM keek naar data van begin juli tot begin december. Hoe het kan dat de effectiviteit 
van het vaccin van Janssen toeneemt in de eerste maanden na de prik, kan het RIVM nog 
niet precies zeggen. ’Het mechanisme is nog niet helemaal opgehelderd’, aldus een 
woordvoerder. Wel is het volgens het instituut ‘in lijn met wat we immunologisch zien’. Bron: 
AD, 16 december 2021. 

Nederlandse inzending trekt zich terug uit Miss World-verkiezing: ‘Niet 
klaar voor vaccin’ 

Dilay Willemstein, die Nederland in Puerto Rico zou vertegenwoordigen in de Miss World-
verkiezing, trekt zich terug. Om mee te kunnen doen aan de schoonheidswedstrijd moet ze 
gevaccineerd zijn en dat wil ze niet. ‘Ik ben er nog niet klaar voor om de prik te nemen. Ik voel 
me er niet goed bij’, laat ze weten aan deze site. 

De Eindhovense Dilay, flink actief op Instagram met bijna 19.000 volgers, werd in juli van dit 
jaar gekroond tot Miss World Nederland. Ze werd uit negen kandidaten verkozen om 
Nederland te vertegenwoordigen bij de Miss World-verkiezingen, die op 16 december in Puerto 
Rico plaatsvinden. Daar ziet de 21-jarige winnares, die inmiddels in Amsterdam woont, nu 
dus vanaf. ‘Nadat ik ben gekroond, hebben we te horen gekregen dat als je naar Miss World 
wilt, dat je gevaccineerd moet worden.’ 
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Het was een droom voor Dilay, die ook zingt en werkt als model en danseres, om Nederland 
te vertegenwoordigen. ‘Ik heb er dus goed over nagedacht en overwoog het wel om die prik te 
nemen, maar op een gegeven moment bedacht ik me: ik ben hier nog helemaal niet klaar 
voor.  Ik voel me er niet goed bij. Ik weet niet of ik later die prik wel zal nemen.’ 

 
Dilay Willemstein. © ANP 

Ze ging dus niet over één nacht ijs. ‘Ik had nog een paar maanden tijd, dus ik stelde het de 
hele tijd uit. Op een gegeven moment moest ik een datum geven dat ik het vaccin zou nemen. 
Hoe dichterbij het kwam, hoe warmer ik het kreeg.’ Ze sprak er met vrienden over en die 
merkten aan Dilay dat ze het écht niet zag zitten. ‘Ze zeiden: ‘Je wilt het eigenlijk helemaal 
niet.’ Dit was gewoon de beste keus voor mij.’ 
 
Bang dat ze spijt gaat krijgen, is Dilay niet. ‘Dit is op dit moment mijn keus. Ik sta daar achter. 
Ik denk dat ik meer spijt had gekregen als ik iets had gedaan waar ik me eigenlijk helemaal 
niet fijn bij voel. De dag dat ik de keuze had gemaakt, voelde het heel rot. Maar ik kijk graag 
vooruit. Deze deur gaat dicht, maar er zullen nieuwe deuren voor mij openen.’  
 
Doordat Dilay zich terugtrekt, zal nu Lizzy Dobbe uit Den Helder Nederland vertegenwoordigen 
in Puerto Rico. Zij werd tweede tijdens Miss World Nederland.  
 
De organisatie van Miss World Nederland is verzocht om een reactie, maar heeft nog niet 
gereageerd. Bron: AD, 16 december 2021.  
 
De finale van de Miss World-verkiezing gaat niet door 

De finale van de Miss World-verkiezing gaat niet door. Door een corona-uitbraak achter de 
schermen in Puerto Rico is besloten het evenement voorlopig uit te stellen. De beslissing werd 
genomen na overleg met gezondheidsexperts, meldt de organisatie. 

Volgens buitenlandse media zijn in totaal zeventien mensen positief getest. Het is niet 
duidelijk of het alleen om crewleden gaat of ook om deelneemsters. 

Namens Nederland zou de 21-jarige Lizzy Dobbe vanavond (plaatselijke tijd) meedoen. Ze werd 
tweede in de nationale verkiezing eerder dit jaar, maar zij werd in oktober alsnog uitgeroepen 
tot Miss World Nederland omdat de oorspronkelijke winnares – Dilay Willemstein – weigerde 
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zich te laten vaccineren tegen corona. Dat is een voorwaarde om in Puerto Rico mee te doen 
aan de competitie. Bron: AD, 16 december 2021. 

GGD ontving woensdag bijna een miljoen telefoontjes voor vaccinatie-
afspraak 
 
De GGD ontving woensdag bijna een miljoen telefoontjes van mensen die een afspraak voor 
een coronaprik wilden maken, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland donderdag 
weten. Het callcenter van de GGD heeft moeite om het grote aantal bellers te woord te staan. 
 
De GGD vraagt mensen herhaaldelijk om hun prikafspraak online te maken. De organisatie 
vindt het ‘goed om te zien’ dat veel mensen een boosterprik willen. ‘Maar we roepen opnieuw 
op om oudere familieleden, buren of kennissen te helpen met het maken van een online 
afspraak als ze zelf geen ervaring hebben met internet.’ 
 
Ook donderdag houdt de drukte aan, aldus de organisatie. De GGD roept mensen ertoe op 
geduld te hebben. ‘Het landelijke callcenter van de GGD GHOR heeft te maken met een 
extreme piekbelasting waardoor het telefonisch maken van een prikafspraak moeilijk is. 
 
Wie toch wil bellen voor het maken of wijzigen van een afspraak, kan dat het best tijdens 
lunchtijd doen. Dan is het minder druk op de afsprakenlijn, aldus de GGD. ‘Maar ook dan 
staan mensen nog wel even in de wacht.’ Druk niet op de herhaaltoets bij het bellen, want dat 
houdt de lijnen bezet, zegt de organisatie verder. 
 
De drukte bij de callcenters heeft volgens de GGD mede te maken met het aantal werknemers 
dat de telefoonlijnen bemenst. Er worden ‘continu’ nieuwe mensen aangenomen, maar die 
hebben wel eerst een training nodig ‘die ook de nodige tijd in beslag neemt’, aldus de 
organisatie.  
 
Momenteel kunnen alle zestigplussers een afspraak maken voor een boosterprik tegen COVID-
19. Bron: NU.nl, 16 december 2021.  
 
De coronacijfers van vandaag 
 
Elke dag geeft NU.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het 
coronavirus in Nederland. Dit zijn de cijfers die nu (donderdag 16 december) bekend zijn, 
samengebracht in drie grafieken. 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag 2.546. In de 
Nederlandse en Duitse ziekenhuizen liggen nu in totaal 2.568 coronapatiënten uit Nederland, 
74 minder dan de dag ervoor. 
 
Op de Nederlandse intensive cares nam het aantal COVID-19-patiënten af met 3 tot 623. Op 
de verpleegafdelingen in ons land liggen 1.923 coronapatiënten, 73 minder dan een dag 
eerder.  
In de afgelopen 24 uur zijn er 34 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic’s. Op de 
verpleegafdelingen werden 205 nieuwe coronapatiënten binnengebracht.  
 
Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 16.439 positieve tests geregistreerd. Dat 
zijn er meer dan de voorgaande dag, toen er 13.557 positieve tests werden gemeld. Het RIVM 
meldde dinsdag 12.852 positieve tests. 
 
In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 15.503 positieve tests per dag gemeld. Dit 
zevendaagse gemiddelde daalt voor de elfde dag op rij. Het is donderdag ongeveer een kwart 
lager dan de donderdag ervoor. 
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In de afgelopen 24 uur werden 55 sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting 
doorgegeven aan het RIVM. Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn al 
zeker 20.000 mensen overleden aan de ziekte. 
 
In de afgelopen week zijn 391 sterfgevallen geregistreerd; gemiddeld bijna 56 per dag. Dat is 
aanzienlijk lager dan het niveau in de voorgaande dagen. 
 
In deze gevallen is officieel vastgesteld dat iemand is overleden aan COVID-19. Het 
daadwerkelijke dodental ligt vrijwel zeker een stuk hoger. 
 
84 procent van alle Nederlanders van twaalf jaar of ouder is inmiddels volledig tegen COVID-
19 gevaccineerd. Het aantal vaccinaties wordt iedere dinsdag en donderdag bijgewerkt op 
het coronadashboard van de Rijksoverheid. 
 
In Nederland zijn ongeveer 25,1 miljoen coronaprikken gezet. Het aantal prikken is in de 
laatste weken aanzienlijk langzamer gestegen dan aan het begin van afgelopen zomer. Toen 
werden ongeveer 1,5 miljoen prikken per week gezet, terwijl dat er op dit moment wekelijks 
zo’n 110.000 zijn.  
 
Sinds 24 november melden wij het percentage Nederlanders van twaalf jaar of ouder die 
volledig tegen COVID-19 zijn gevaccineerd. Voorheen meldden we alleen het percentage 
gevaccineerde volwassenen. Doordat de vaccinatiegraad onder Nederlanders van twaalf tot 
achttien jaar lager is dan onder volwassenen, is het percentage dat we nu melden lager. 
 
In totaal zijn er nu ruim een miljoen boosterprikken en derde prikken gezet, blijkt uit cijfers 
van het RIVM. In Nederland kunnen mensen met een afweerstoornis sinds oktober een derde 
prik krijgen. 
 
Zestigplussers komen sinds medio november in aanmerking voor een boosterprik. De oudste 
ouderen zijn als eersten aan de beurt. De boosterprik is een oppepper voor na de eerdere 
coronaprikken. 
 
De GGD’s zetten nu gemiddeld ruim 250.000 boosterprikken per week, maar streven naar 
750.000 per week. Ook ziekenhuizen en zorginstellingen zijn bij de boostercampagne 
betrokken. Sinds het begin van de boostercampagne hebben de GGD’s, ziekenhuizen en 
zorginstellingen in totaal ruim 330.000 prikken gezet. Bron: NU.nl, 16 december 2021. 
 
Werknemers melden zich massaal ziek 
 
Het ziekteverzuim is afgelopen maand opgelopen tot een ongekend hoog percentage van 5,1 
procent. Het aantal ziekmeldingen nam in november met 33 procent toe ten opzichte van de 
maand ervoor en ook dat is meer dan ooit te voren. Dat melden arbodiensten ArboNed en 
HumanCapitalCare, die zicht hebben op een miljoen werknemers. 
 
‘Het gemiddelde ziekteverzuim was in november historisch hoog’, aldus de arbodienstverlener. 
Griep en corona waren de meest opgegeven oorzaken voor het verzuim. 
Doorgaans daalt het aantal ziekmeldingen in november juist. ‘In alle sectoren ligt het verzuim 
nu boven dat van 2019 en 2020.’ In de zorg is het ziekteverzuim al tijden heel hoog. Maar de 
grootste stijging was in november in het onderwijs.  
 
‘Het aantal ziekmeldingen in het onderwijs is in een maand met maar liefst 77 procent 
gestegen. Dat betekent veertien ziekmeldingen per honderd medewerkers in het onderwijs’, 
aldus ArboNed en HumanCapitalCare. ‘Dit is de grootste stijging die wij ooit hebben gemeten.’ 
Bron: NU.nl, 16 december 2021. 
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Vaccins veroorzaken geen nieuwe coronavarianten: ‘Virus heeft geen 
brein’ 
 
Ondanks de beschikbaarheid van vaccins verspreidt het coronavirus zich nog steeds en 
komen er zelfs nieuwe varianten bij. Dat leidt op ons reactieplatform NUjij tot de vraag of 
nieuwe mutaties ontstaan doordat we eerdere varianten de kop indrukken met vaccins. 
Experts zeggen in gesprek met NU.nl dat de relatie tussen vaccineren en virusevolutie 
ingewikkelder is dan dat. 
 
‘Over het algemeen geldt: hoe meer een virus circuleert, hoe meer varianten er kunnen 
ontstaan’, zegt viroloog Coretta van Leer van de Rijksuniversiteit van Groningen. ‘Een virus 
muteert in het wilde weg. Een virus heeft geen brein. Het succesvolste virus is het virus dat 
zich verspreidt.’ 
 
‘Een mutatie is een kopie van het originele virus, maar dan met een foutje erin’, aldus Van 
Leer. ‘Sommige van deze variaties zijn succesvol en kunnen zich goed verspreiden, zoals de 
Deltavariant.’  
 
Hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder van de Universiteit Leiden voegt eraan toe: ‘Het 
enige wat de evolutie van het coronavirus écht zal afremmen is een veel minder uitbundige 
virusverspreiding. Dat betekent dat we het wereldwijde aantal infecties blijvend laag moeten 
houden, onder andere door te vaccineren.’ 
 
Het is volgens Snijder onvermijdelijk dat er mutaties van het virus komen. ‘We kunnen het 
hooguit her en der wat bijsturen qua timing en locatie. Daarmee kan je ook de 
ziekenhuisbezetting beïnvloeden.’ 
 
De Deltavariant is op dit moment de overheersende mutant in Nederland. Die werd voor het 
eerst aangetroffen in India, waar slechts een klein deel van de bevolking gevaccineerd was. 
Ook de Omikron-variant werd ontdekt in een land met een lage vaccinatiegraad, namelijk 
Zuid-Afrika. 
 
De Deltavariant ontstond niet doordat eerdere mutaties de kop in werden gedrukt en het virus 
zich een weg baande langs ons immuunsysteem. Dat fenomeen heet selectiedruk en houdt in 
dat er juist nieuwe mutaties ontstaan doordat oude varianten niet meer kunnen overleven. 
 
‘Het ontstaan van varianten heeft in dit geval geen verband met het aantal gevaccineerden’, 
zegt Van Leer. ‘De alfavariant muteerde ook succesvol terwijl er toen nog helemaal geen 
vaccins waren.’   
 
Volgens viroloog Mariet Feltkamp van het Leids Universitair Medisch Centrum spelen voor de 
evolutie van het virus veel meer factoren een rol dan het omzeilen van het immuunsysteem. 
Zo is het ook belangrijk in hoeverre de virusdeeltjes zich efficiënt hechten aan zogeheten 
doelwitcellen en hoe het virus zich in die cellen kopieert. 
 
Als voorbeeld noemt ze de Beta- en Gammavariant, die vorig jaar circuleerden. ‘Ondanks dat 
het afweersysteem die mutanten slechter herkende dan delta, ontwikkelde de deltavariant 
zich toch tot de relevantste variant.’  
Een vaccinatie beschermt nog steeds op twee manieren tegen corona, legt Van Leer uit. ‘De 
bescherming tegen een ernstige infectie blijft het langst in ons afweersysteem. De bescherming 
tegen verkoudheid door corona zijn we als eerste kwijt.’  
 
Door verkoudheid verspreiden en vermenigvuldigen de virusdeeltjes zich. ‘Als we ons nu laten 
boosteren zijn we daar weer even tegen beschermd.’ 
 
Zouden we ervoor kiezen om onszelf niet te vaccineren, dan raakt iedereen besmet, schetst 
Snijder. ‘Dan wordt iedereen weliswaar immuun, maar ontsnapt het virus aan die immuniteit 
door de evolutie, dus met een nieuwe variant. Dat is wat het griepvirus ons jaar in jaar uit 
laat zien.’ Bron: NU.nl, 16 december 2021. 
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De GGD Amsterdam heeft de vaccinatiecapaciteit vergroot  
 
De GGD Amsterdam heeft de vaccinatiecapaciteit vergroot om alle Amsterdammers die dat 
willen zo snel mogelijk een boosterprik te geven. De dienst wil de komende tijd 15.000 prikken 
per dag kunnen zetten zodat voor eind januari iedereen boven de 18 jaar gevaccineerd kan 
zijn. 
 
In congrescentrum RAI in Amsterdam-Zuid is een zogenoemd XXL-vaccinatielocatie geopend. 
‘Met deze versnelling hopen we zoveel mogelijk Amsterdammers zo snel mogelijk te 
beschermen, zeker nu we te maken hebben met de nieuwe - nog besmettelijkere – Omikron-
variant’, zegt wethouder Simone Kukenheim. ‘Ik roep iedereen op om deze extra bescherming 
te halen, voor jezelf en je naasten. Laten we voor elkaar zorgen, zeker in deze tijd.’ Bron: AD, 
16 december 2021.  
 

 
 
© Action Images via Reuters — Liverpool-verdediger Virgil Van Dijk. 
 
Virgil Van Dijk test positief en mist wedstrijd van Liverpool tegen 
Newcastle 
 
Virgil Van Dijk mist vanavond het competitieduel van Liverpool met Newcastle United (21.00 
uur). De 30-jarige aanvoerder van het Nederlandse elftal heeft positief getest op corona. Ook 
zijn medespelers Fabinho en Curtis Jones zijn besmet en moeten verstek laten gaan.  
 
De Premier League gaat gebukt onder een uitbraak van de Omikron-variant, maar Liverpool 
bleef tot dusverre gevrijwaard van corona. In de selectie van trainer Jürgen Klopp zijn alle 
spelers gevaccineerd. Dat blijkt nu dus toch geen garanties te bieden. 
 
‘De drie spelers zijn nu geïsoleerd’, zo stelt Liverpool in een statement. ‘Als gevolg hiervan werd 
iedereen bij de Reds, inclusief alle spelers en staf, vandaag opnieuw getest op COVID-19 
zonder verdere positieve besmettingen te ontdekken.’ 
 
De afwezigheid van Van Dijk is een flinke aderlating voor Liverpool. De verdediger miste in de 
16 voorgaande competitiewedstrijden nog geen minuut voor de nummer twee van de Premier 
League.  
 
Corona wordt een steeds groter probleem voor de clubs in Engeland. Vanwege besmettingen 
bij diverse clubs konden Brentford - Manchester United, Burnley - Watford en Leicester City 
- Tottenham Hotspur afgelopen dagen niet worden gespeeld. Zaterdag gaat ook ManUnited - 
Brighton & Hove Albion niet door. Bron: AD, 16 december 2021.  
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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 
Green na flink aandringen. Een interne opstand tegen Johnson, aangewakkerd door illegale 
feesten in zijn ambtswoning, broeide niet eerder zo hevig. 
 
De in opspraak geraakte Britse premier Boris Johnson heeft vorig voorjaar een feestje 
bijgewoond in de tuin van zijn ambtswoning in Downing Street, ondanks strenge 
coronamaatregelen. Britse media meldden onlangs al andere overtredingen door Johnson van 
de door hemzelf opgelegde coronaregels. Zo zou het bij meerdere kerstfeestjes een jaar geleden 
fout zijn gegaan. 
 
Op 15 mei 2020, na een persconferentie, kwamen ongeveer twintig personen in de tuin bijeen 
voor drankjes en pizza, aldus The Guardian en The Independent. Johnson bleef ongeveer een 
kwartier. Hij zei dat ze wel een drankje hadden verdiend voor hun inzet bij de pandemie. 
Onder anderen de toenmalige minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, en diens team 
waren die middag aanwezig. 
 
Hancock had de bevolking juist opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, zich aan de regels 
te houden en geen risico’s te nemen. Johnson’s woordvoerder zegt nu dat de tuin regelmatig 
werd gebruikt voor besprekingen. Hancock trad in juni af nadat bekend was geworden dat hij 
zelf de coronaregels had overtreden. Bron: AD, 16 december 2021. 
 
Armste ouderen delen niet mee in spilzucht Rutte IV 
 
Ouderen met de krapste beurzen hebben het nakijken nu de nieuwe coalitie wel het 
minimumloon verhoogt, maar de koppeling met de AOW doorsnijdt. 
 
Veel ouderen hadden gehoopt er de komende jaren iets bij te krijgen. Dat lijkt voor een groep 
AOW’ers niet te gebeuren. Dat komt doordat het nieuwe kabinet van plan is de hoogte van de 
AOW niet automatisch mee te laten stijgen met de verhoging van het minimumloon, wat 
normaal gesproken wel gebeurt met alle uitkeringen. 
 
De coalitiepartijen maakten woensdag bekend dat ze het minimumloon de komende 
kabinetsperiode met 7,5 procent willen verhogen. Maar ouderen profiteren daar niet van: de 
coalitiepartijen laten wel de bijstand en andere uitkeringen meestijgen, maar niet de AOW. 
 
Vakbonden en ouderenorganisaties zijn boos dat de historische koppeling, die bestaat sinds 
1980, met één ‘pennenstreek’ dreigt te worden verbroken. Dreigt, want de plannen moeten 
nog in wetgeving worden omgezet en daarna door het parlement worden geloodst. FNV-
voorzitter Tuur Elzinga noemt de ontkoppeling ‘schandalig’.  
 
In het regeerakkoord staat wel dat ouderen worden gecompenseerd middels een hogere 
ouderenkorting. Dat is een bedrag dat ouderen mogen aftrekken van de belasting die ze 
moeten betalen. Maar hier wringt de schoen aan twee kanten.  
 
A: deze ouderenkorting is alleen beschikbaar voor ouderen met een verzamelinkomen tot circa 
50.000 euro. Boven dat bedrag is er geen korting. B: (en dat is waar Elzinga zo boos over is) 
om de ouderenkorting te kúnnen krijgen, moet je wel belasting betálen.  
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En dat is voor de mensen met alleen AOW en niet of nauwelijks aanvullend pensioen nou juist 
niet het geval. Elzinga: ‘Die hebben dus niks aan een hogere korting, want die kunnen ze 
helemaal niet verzilveren.’ Je krijgt immers geen geld toe van de Belastingdienst. 
 
De FNV vindt het coalitieplan ‘hardvochtig’. Vanuit de coalitiepartijen wordt er echter op 
gewezen dat er nog maar heel weinig ouderen zijn die alleen van de AOW moeten rondkomen. 
In 2012 ging het om 5000 mensen. Al met een beetje aanvullend pensioen zal de verhoging 
van de ouderenkorting te merken zijn, klinkt het.  
 
Maar Elzinga wijst erop dat voor de meeste gepensioneerden de AOW nog altijd het 
hoofdbestanddeel is van hun inkomen. ‘Met een klein aanvullend pensioen kom je misschien 
wel in aanmerking voor de hogere ouderenkorting, maar als je die niet helemaal kunt 
verzilveren, krijg je er alsnog niks bij.’  
 
Hoeveel AOW’ers er straks bekaaid afkomen is nog niet bekend. De voorgenomen verhoging 
van de ouderenkorting is nog niet uitgewerkt. Maar het probleem dat lang niet alle ouderen 
de volledige ouderenkorting kunnen krijgen waar ze recht op hebben bestaat al langer. In 
2019 ging het volgens het kabinet om veertien procent dat niet verzilverd kon worden. Door 
de ouderenkorting te verhogen zal dat percentage waarschijnlijk toenemen.  Bron: AD, 16 
december 2021. 
 
Ministerie naar de rechter om geld terug te halen dat te veel is betaald 
bij aankoop beschermingsmiddelen  
 
Het ministerie van Volksgezondheid stapt naar de rechter om geld terug te halen dat de 
Staat te veel zou hebben betaald bij een grote aankoop van beschermingsmiddelen, zoals 
mondmaskers. Gebleken is dat de Britse groothandel Bunzl in het geheim commissies had 
bedongen ter waarde van 2 miljoen euro.  
 
Dat is belastinggeld en omdat gesprekken met het bedrijf ‘niet het gewenste resultaat’ hebben 
opgeleverd, wil het ministerie het geld nu terugvorderen via de rechter, schrijft demissionair 
staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer. 
 
Blokhuis wijst erop dat Bunzl in een artikel van de Volkskrant en op haar website heeft erkend 
dat er commissies zijn bedongen. ‘Daar bestaat dus geen misverstand over’. Het is volgens 
Blokhuis aan de rechter om te beoordelen of de geleden schade, die is ontstaan door toedoen 
van medewerkers van Bunzl, op het bedrijf kan worden verhaald. Blokhuis gaat ervan uit dat 
Bunzl verantwoordelijk is voor het handelen van medewerkers ‘en dus aansprakelijk’. 
 
Tijdens een accountantscontrole waren er al signalen naar boven gekomen dat er 
een heimelijke commissieafspraak in het spel was. Een ander onderzoek bevestigde deze 
vermoedens.  
 
Er loopt nog een omvangrijk onderzoek naar grote deals die de overheid heeft gesloten bij de 
aankoop van beschermingsmiddelen. Daaronder valt onder meer de omstreden deal met het 
bedrijf van Sywert Van Lienden, die miljoenen euro’s opstreek met een grote levering, terwijl 
hij had gemeld dat hij er geen winst op zou maken. Bron: AD, 16 december 2021. 
 
De VS zouden voorkeur moeten geven aan andere vaccins dan dat van 
Janssen  
 
De Verenigde Staten zouden de voorkeur moeten geven aan andere vaccins dan dat van 
Janssen. Een team Amerikaanse medisch deskundigen dat de regering adviseert, vindt de 
vaccins van Pfizer en Moderna beter. Het panel wijst op de zwakkere bescherming en grotere 
risico’s van Janssen (Johnson & Johnson), zoals stolsels in het bloed. 
 
Sinds 9 december zouden er zeker negen personen aan zijn overleden, aldus de jongste cijfer 
van de Amerikaanse gezondheidsinstantie CDC. 
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Het team van onafhankelijke experts stemde met 15-0 voor de aanbeveling om bij voorkeur 
alleen met Pfizer en Moderna te prikken, die anders werken dan Janssen. 
 
‘Ik zou mijn familieleden geen Janssen-vaccin aanbevelen’, zei panellid Beth Bel, een 
hoogleraar. ‘Aan de andere kant denk ik dat we moeten erkennen dat verschillende mensen 
verschillende keuzes maken en als ze goed geïnformeerd zijn, denk ik niet dat we die optie 
moeten schrappen.’ Bron: AD, 16 december 2021. 
 
Jarenlange daling oud papier is tot stilstand gekomen 
 
Nederlanders hebben in coronajaar 2020 veel meer pakketjes besteld en daardoor is de 
jarenlange daling van de hoeveelheid oud papier tot stilstand gekomen. Dat meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eerder maakten de onderzoekers al bekend dat 
huishoudens vorig jaar meer afval produceerden vanwege het vele thuiswerken. 
 
Vorig jaar gooide de gemiddelde Nederlander 48 kilo oud papier weg en dat is evenveel als in 
2019. Daarvoor was juist een jarenlange daling gaande door de steeds verdergaande 
digitalisering. 
 
In de grote steden Den Haag en Rotterdam wordt relatief het minste oud papier ingezameld, 
nog geen 20 kilo per persoon. Schiermonnikoog staat bovenaan met bijna 168 kilo. Daarna 
volgen de gemeenten Tubbergen en Noord-Beveland. Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Japan voert snelheid op waarmee boostershots worden verstrekt 
 
Japan voert de snelheid op waarmee de boostershots worden verstrekt. Het plan is om de 
aanvullende prik bij zo’n 31 miljoen gezondheidswerkers en ouderen met een zwakkere 
gezondheid binnen zes maanden na hun laatste inenting te zetten in plaats van pas na acht 
maanden, zoals eerder gold. 
 
Vanaf februari krijgen ook andere ouderen de booster aangeboden. Voor hen 
gaat de tussentijd naar zeven maanden. Hoewel het aantal dagelijkse besmettingen de 
afgelopen maanden drastisch omlaag is gegaan, maken de Japanse autoriteiten zich zorgen 
om de opkomst van de Omikron-variant. 
 
Om over voldoende vaccins voor de boosters te beschikken, heeft Japan voor komend 
jaar contracten afgesloten met farmaceut Pfizer over de levering van 120 miljoen doses. Op dit 
moment heeft het land nog 16 miljoen doses in voorraad. Vandaag heeft de regering ook het 
vaccin van Moderna als booster goedgekeurd. 
 
Verder wordt er onderhandeld met Pfizer over diens coronapil, zegt premier Fumio Kishida. 
Japan zou twee miljoen doses van het antivirale medicijn veilig hebben gesteld. Na relatief 
laat begonnen te zijn met inenten tegen corona, is nu bijna 80 procent van de Japanse 
bevolking volledig ingeënt. Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Nieuwe sabbelzelftest maakt coronacheck makkelijker 
 
Een nieuwe sabbelzelftest op de Nederlandse markt, die werkt als een lolly, moet een 
coronacheck thuis makkelijker maken. Vooral ouders kunnen opgelucht ademhalen met dit 
kindvriendelijke alternatief voor de keel- of neustest.    
 
De zusjes Ella (11) en Janna (9), die proefkonijn willen spelen, sabbelen stoer op hun lolly-
achtige test. Deze nieuwe zelftest voor het coronavirus, de V-Chek-speekseltest, bestaat uit 
een spateltje met hierop een klein sponsje. Dit spateltje nemen de meiden in de mond. Het 
sponsje wordt vochtig door hun speeksel en een indicator achterop het spateltje krijgt dan 
een blauwe kleur, na maximaal 90 seconden. Bij Janna duurt het iets langer dan bij Ella. De 
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jongedames klikken, met wat hulp van hun ouders, het spateltje met het sponsje op de 
bijgeleverde testcassette. Na tien minuten kunnen ze hun uitslag aflezen: allebei negatief!  
 
Er zijn inmiddels tientallen goed werkende zelftests op de Nederlandse markt, met een 
Europees stempel of omdat onze overheid een tijdelijke ontheffing heeft gegeven voor de 
verkoop. Deze nieuwe sabbelzelftest van een Chinese fabrikant is vooral geschikt voor mensen 
die moeite hebben om een stokje in de neus of keel te krijgen. De zelftest is niet speciaal voor 
kinderen bedoeld, maar volgens de importeur wel erg geschikt voor deze doelgroep.   
 

 
De zusjes Janna (9, blauw vestje) en Ella (11, beige trui) proberen de nieuwe sabbeltest, ofwel 
de lollypoptest, voor thuis uit. © Marlies Wessels  

Initiatiefnemer Roel Leeuwenburgh noemt de test ‘idiot proof’. Hij runt zelf een arbodienst, 
Care for Companies, die zich sinds de start van de crisis heeft gericht op coronatesten. Sinds 
afgelopen maart is de V-Chek-test daar al in gebruik onder medische begeleiding. ‘Dus we 
weten waar we over praten.’  

Als we willen, en afhankelijk van de vraag, kunnen we er binnen een paar weken 2 miljoen 
leveren, aldus Roel Leeuwenburgh. 

Daarna wilde Leeuwenburgh de stap nemen als ondernemer, in samenwerking met 
verzekeringsarts Marwan Alsalhi, om een beter alternatief op de markt te brengen voor die 
nare keel- of neustest; vooral voor kinderen. ‘Zij toveren zelf een blauwe stip tevoorschijn door 
te sabbelen. Zo kan testen ook leuk zijn.’ Care for Companies is exclusief importeur, 
leverancier en dealer van de lollypop-zelftesten in zowel Nederland als België en verkoopt de 
test via de website lollypopzelftest. De V-Chek-test is twee jaar houdbaar.  

Deze site heeft een Europees certificaat ingezien van de Chinese fabrikant waarin thuisgebruik 
van deze test is toegestaan vanaf 26 november. Hiermee mogen doosjes met één, vijf of twintig 
tests erin ook in Nederland op de markt gebracht worden als zelftest. Eerder was er al 
toestemming voor gebruik onder medische begeleiding.   

De consumentenprijs gaat in eerste instantie 4,99 euro per test bedragen. Er liggen er nu 
150.000 in Nederland in de opslag, meldt de ondernemer. Leeuwenburgh: ‘Als we willen, en 
afhankelijk van de vraag, kunnen we er binnen een paar weken twee miljoen leveren. En dan 
kan de prijs per stuk ook omlaag.’        

De test wordt niet negatief beïnvloed door de bekende virusmutaties, zoals de Omikron-
variant, omdat de test een ander eiwit detecteert dan het spike-eiwit van het coronavirus dat 
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door de mutatie wordt beïnvloed. De fabrikant geeft aan dat deze test ruim 95 procent 
sensitiviteit (hoe goed wordt corona aangetoond) en meer dan 98 procent specificiteit (hoe 
goed wordt de afwezigheid van corona aangetoond) kent. 

De Nederlandse importeur stelt in het persbericht dat deze test bij gebruik thuis voor meer 
dan 85 procent betrouwbaar is. Dit is een betere score dan vergelijkbare zelftesten die via de 
neus worden afgenomen (rond de 70 procent). Het resultaat van een coronazelftest is sowieso 
iets minder betrouwbaar dan een test in bijvoorbeeld een GGD-teststraat, omdat het gebruik 
niet plaatsvindt onder begeleiding van een professional.  

Begin maart stopte GGD Rotterdam-Rijnmond nog met het gebruik van een soort sabbelwat, 
een veel grotere sponslolly waarmee jonge kinderen op corona werden getest. De reden: veel - 
vooral jongere - kinderen zouden onvoldoende speeksel aanmaken voor een succesvolle 
coronatest. Ook voelde het onnatuurlijk aan om speeksel richting het watje te sturen, was de 
kritiek. 

Volgens Leeuwenburgh is de zelftest die nu op de markt komt van een ander merk en is het 
sponsje dat vochtig moet worden, veel kleiner. ‘Daarnaast geven wij op de gebruiksaanwijzing 
duidelijk aan dat kinderen op het sponsje mogen sabbelen, zodat het doordrenkt wordt met 
voldoende speeksel.’ Bron: AD, 17 december 2021.  

Onze Lollypop zelftest 
 
Onze Lollypop test is één van de makkelijkste coronatesten ontwikkeld. Ideaal voor kinderen, 
senioren,  mensen met een beperking of simpelweg iedereen die niet houdt van een stokje in 
de neus. 
 
Deze corona zelftest wordt afgenomen via de mond en is daardoor zeer gebruiksvriendelijk. 
Als je veilig naar school, werk of op (familie)bezoek wilt, is het overheidsadvies om een zelftest 
te doen. De bestaande zelftesten, waarbij je een wattenstaafje in je neus moet brengen, wordt 
vaak als onaangenaam ervaren. Ook zijn er twijfels over het juiste gebruik van dit soort 
zelftesten. Hierdoor verrichten volwassenen minder vaak dan bedoeld een zelftest. Kinderen 
zijn vaak angstig en ouders en verzorgers zijn daardoor veelvuldig terughoudend om hun kind 
te testen.  
 
Onze Lollypop zelftest is zeer nauwkeurig, kindvriendelijk en spelenderwijs af te nemen. De 
enige test die je niet laat kokhalzen of huilen! In landen als Oostenrijk en Duitsland wordt 
deze test al langdurig gebruikt.   
 
Onze Lollypop corona zelftest is handelend onder Care for Companies BV. Wij zijn exclusief 
importeur, leverancier en dealer van de Lollypop zelftesten in zowel Nederland als België. Care 
for Companies heeft meer dan 25 jaar ervaring in de reguliere eerste- en tweedelijns Zorg en 
Arbodienstverlening. Care for Companies werkt met reguliere artsen, bedrijfsartsen, 
verzekeringsartsen, (para)medici, psychologen en GGD. Door haar unieke werkwijze komt zij 
snel en adequaat tot de kern en oplossing van medische- en verzuim vraagstukken. 
 
Sinds het begin van de corona pandemie heeft Care for Companies zich weten te 
onderscheiden in het ondersteunen en begeleiden in (grootschalig) PCR en sneltesten op 
Covid-19 voor bedrijven en particulieren. Door deze inspanningen hebben wij brede kennis 
en ervaring opgedaan in het aanbieden van PCR en sneltesten, en nu ook corona zelftesten, 
en het begeleiden en adviseren daarvan.  
 
Met onze Lollypop corona zelftest draagt Care for Companies maatschappelijk bij aan een 
gezondere maatschappij en bestrijden van Covid-19. Dit doen we door het beschikbaar stellen 
van deze kindvriendelijk en aangename testen. Daarnaast brengen wij innovaties naar de 
werkvloer en bij mensen thuis met als doel zorgen dat de samenleving weer ‘normaal’ op gang 
komt. Verder streven wij om samen met diverse partijen, zoals de overheid, wetenschappers, 
artsen, bedrijven etc, na te denken over hoe wij verdere verspreiding kunnen tegengaan. Bron: 
CFC Care for Companies, 2021.  
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GGD stopt met sponslolly’s bij coronatest kinderen: sabbelwat niet 
prettig én minder effectief 
 
GGD Rotterdam-Rijnmond stopt vanaf vrijdag met het gebruik van de sabbelwat, een soort 
sponslolly waarmee jonge kinderen op corona worden getest. Het merendeel van deze 
‘kindertesten’ blijkt te mislukken en bovendien vinden kinderen de test onprettiger dan het 
bekende wattenstaafje. 
 
De sabbelwat werd rond de jaarwisseling nog geïntroduceerd als laagdrempelige testmethode 
bij kinderen onder de zeven jaar. Dat was een gevolg van de uitbraak van de Britse 
coronavariant op de Willibrordschool in Bergschenhoek. Die uitbraak zorgde ervoor dat er 
grote groepen kinderen moesten worden getest en de sponsjes moesten het voor hen 
makkelijker maken. Toen al bleek de sabbelwattest geen waterdichte methode. ‘Het is juist 
heel tegennatuurlijk om niet op een lolly te zuigen’, zei een GGD-medewerker destijds. Bron: 
AD, 18 maart 2021. 
 
Het OMT komt vandaag voor de 134ste keer bijeen 
 
Het Outbreak Management Team komt vandaag voor de 134ste keer bijeen. Dit keer praten 
de deskundigen van het kabinet over de Omikron-variant. Inmiddels is die virusvariant bij 
meer dan honderd personen in ons land vastgesteld. De variant verspreidt zich snel, wat tot 
een nieuwe golf aan besmettingen en ziekenhuisopnames zou kunnen leiden. Of dat 
daadwerkelijk gebeurt, is niet duidelijk. Evenmin is bekend of Omikron tot zwaardere 
coronaklachten kan leiden. Bron: AD, 17 december 2021.  
 
Vaccin Pfizer en Moderna boven dat van Janssen 
 
De Amerikaanse gezondheidsinstantie CDC gaat mee in het advies van een team van 
deskundigen om de vaccins van Pfizer en Moderna te verkiezen boven dat van Janssen. 
 
‘Het CDC onderschrijft de aanbevelingen om de voorkeur te geven aan een mRNA-vaccin boven 
een vaccinatie met Johnson & Johnson’, aldus het CDC in een verklaring. 
 
Tot 9 december zouden zeker negen personen na een vaccinatie met Janssen aan stolsels in 
het bloed zijn overleden, volgens de meest recente cijfers van het CDC. Een team van 
onafhankelijke experts stemde met 15-0 voor de aanbeveling om bij voorkeur alleen met Pfizer 
en Moderna te prikken. Bron: AD, 17 december 2021.  
 
Dagelijkse coronacijfers in Rusland blijven gestaag dalen 
 
De dagelijkse coronacijfers in Rusland blijven gestaag dalen. Vandaag melden de 
gezondheidsautoriteiten 27.743 nieuwe besmettingen met het virus. Gisteren waren het er 
28.486. De afgelopen 24 uur werden 1080 overlijdens ten gevolge van Covid-19 geregistreerd. 
Een dag eerder ging het om 1133 sterfgevallen. Bron: AD, 17 december 2021. 

Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en -Preventie deelt 
coronazelftests uit aan internationale reizigers 

Het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en -Preventie is gestart met het uitdelen van 
coronazelftests aan internationale reizigers. De tests worden als eerste uitgereikt op de 
vliegvelden van Minneapolis, Miami, Chicago en Dallas. In de komende weken komen daar 
vier, nog niet nader genoemde, internationale luchthavens bij. Bron: AD, 17 december 2021. 
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Wéér een energiebedrijf failliet: FENOR Energie valt om vanwege hoge 
prijzen 
 
Energieleverancier FENOR Energie heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd de 
vergunningen voor het leveren van gas en elektriciteit in te trekken. Omdat het energiebedrijf 
vanwege de hoge energieprijzen niet langer in staat is om op een betrouwbare manier energie 
te leveren aan zijn klanten, trekt de toezichthouder de stekker eruit.  
 
De 36.000 klanten van het bedrijf, zakelijke afnemers en consumenten, blijven gewoon energie 
ontvangen en krijgen vanzelf een bericht van hun nieuwe energieleverancier. Wie dat wordt, 
is nog niet duidelijk: de curator heeft tot 30 december om een leverancier te vinden die bereid 
is de klanten over te nemen, anders worden ze verdeeld over meerdere energiebedrijven.  
 
Het intrekken van de vergunning heeft geen gevolgen voor de levering van gas en elektriciteit 
voor de klanten van FENOR omdat ze aan een andere leverancier zullen worden toegewezen. 
Wel kan het financiële gevolgen hebben. Zo kunnen klanten nog geld tegoed hebben van het 
bedrijf omdat zij een hoog termijnbedrag vooruit hebben betaald. Dit geld zien zij mogelijk niet 
terug. 
 
FENOR is het vierde energiebedrijf dat omvalt door de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit 
na Welkom Energie, Enstroga en SEPA Green Energy. Anode Energie viel ook om, maar dat 
had slechts zijdelings met de hoge energieprijzen te maken. Nadat een leverancier van dat 
bedrijf zijn verplichtingen niet na kon komen was er niet genoeg geld om op de huidige markt 
alsnog energie in te kopen. 
 
De prijzen van gas en elektra zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Dat komt door een late, 
strenge winter afgelopen jaar en relatief lege gasreserves daarna. Vooral kleinere 
energieleveranciers, die minder middelen hebben om de risico’s van prijsstijgingen te 
beperken, komen in de problemen daardoor. Ze moeten nu vaak energie inkopen die duurder 
is dan wat hun klanten ervoor betalen. Bron: AD, 17 december 2021. 
 

 
 
De aanhouding van de demonstrant die verscheidene verwondingen opliep. © Joris Van 
Gennip 
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Twee agenten vervolgd om gewelddadige aanhouding bij demonstratie op 
Malieveld 
 
Het OM vervolgt twee agenten om hun optreden bij een demonstratie op het Malieveld 
afgelopen maart. Een demonstrant liep verwondingen op, waaronder een bijtwond, bij een 
aanhouding. Het geweld bij die aanhouding was ‘niet proportioneel’.   
 
Op 14 maart werd op het Malieveld gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. 
Burgemeester Jan van Zanen ontbond het protest. Demonstranten moesten weg van het 
Malieveld, zo werd bij herhaling door de politie gezegd. Maar de meesten luisterden niet en 
bleven. De politie ontruimde daarom het grasveld.  
 
Een aantal demonstranten en ‘anderen’ deden achteraf aangifte tegen de politie. Die zijn door 
het Openbaar Ministerie allemaal onderzocht en individueel beoordeeld. Alle aangevers zijn 
vervolgens per brief geïnformeerd over de vervolgstappen in hun aangifte. 
 
Het door de politie gebruikte geweld is volgens het OM voor het overgrote deel rechtmatig 
geweest, aldus het Openbaar Ministerie. 
 
‘Het door de politie gebruikte geweld is volgens het OM voor het overgrote deel rechtmatig 
geweest. De politie heeft de taak demonstraties te begeleiden, maar mag en moet optreden 
wanneer haar bevelen niet worden opgevolgd. Daarbij mag de politie ook proportioneel geweld 
inzetten’, aldus het OM. 
 
Alleen de aanhouding van de demonstrant met de bijtwond komt voor de rechter. De 
Alphenaar liep bij de arrestatie verschillende letsels op, waaronder aan zijn hoofd, en moest 
voor behandeling naar het ziekenhuis. De officier van justitie vindt dat ‘ernstig genoeg’ om de 
zaak voor de rechter te brengen.  
 

 
Mobiele Eenheid (ME) in actie met een waterkanon tegen actievoerders op het Malieveld op 14 
maart dit jaar. © ANP 

De man zwaaide voorafgaand aan de aanhouding met een startkabel, weigerde die los te laten 
en rende achter politiepaarden aan. Uiteindelijk gooide hij het voorwerp naar een ME’er. 



62 
 

Een hondengeleider van de politie zette zijn diensthond in om de man aan te houden. Ook 
gebruikte hij daarbij zijn wapenstok. ‘Een nabij gekomen ME’er gebruikte eveneens zijn 
wapenstok op de demonstrant die gevallen was en de politiehond bij de oren had gegrepen’, 
schrijft het OM. 

De bij zijn aanhouding betrokken hondengeleider en ME’er worden door het OM gedagvaard. 
Volgens het OM was het geweld dat zij toepasten, ‘niet proportioneel’. Wanneer de zaak 
voorkomt, is nog niet duidelijk. Er is nog niet beslist of de gewonde en gearresteerde 
demonstrant wordt vervolgd.  

Het OM behandelt nog een derde agent als verdachte voor zijn handelen tijdens die 
coronademonstratie op 14 maart. De man zal nog worden gehoord. Hij zette zijn diensthond 
Vito in tegen een demonstrant die een blikje bier naar een ME’er gooide.  

De arrestant liep bij die actie een bijtwond op, waardoor volgens zijn broer zijn pezen en 
spieren bloot kwamen te liggen. Later wordt besloten, door een andere officier van justitie, of 
de hondengeleider wordt vervolgd. Bron: AD, 17 december 2021. 

 
Tim (36) ‘daagde de ME uit’, aldus justitie, en strompelt nu rond met 
brace: ‘Aangifte van politiegeweld’ 
 
De man die negen dagen geleden op het Malieveld de hardste klappen kreeg van de politie, 
kan de komende zes weken niet werken en strompelt rond met een brace. De 36 jarige Tim 
uit Alphen bedreigde - zegt het Openbaar Ministerie - de politie en moest dat bekopen met een 
hond in zijn been en tal van klappen met knuppels. Ook hij gaat nog aangifte doen van ‘een 
geweldsincident’, aldus zijn advocaat. ‘Poging doodslag of zware mishandeling, in elk geval 
geweld.’ Bron: AD, 23 maart 2021. 
 
Man die politiehond ‘doodschop’ gaf bij Malieveldrellen krijgt taakstraf: 
‘Daad van een krankzinnige’ 
 
De Amstelvener (46) die tijdens de uit de hand gelopen coronademonstratie op zondag 14 
maart met een waarschuwingsschot op afstand werd gehouden, krijgt een voorwaardelijke 
werkstraf. ‘Er was een slagveld voor mijn neus gaande.’ Bron: AD, 12 mei 2021. 
 
Man (27) met masker belt meerdere keren aan bij voordeur Hugo De 
Jonge 
 
De politie heeft donderdagavond een 27-jarige Amsterdammer aangehouden voor het 
meerdere keren aanbellen bij de woning van demissionair minister Hugo De Jonge in 
Rotterdam. De man had een masker bij zich.  
 
De Amsterdammer is een bekende coronademonstrant. Eerder op de avond sloot hij aan bij 
het protest in Vlaardingen, waar het plastic masker aan zijn ov-fiets bungelde. Daarna zou hij 
rechtstreeks naar Rotterdam zijn gefietst.   
 
Hij filmde live hoe hij in Rotterdam ‘verhaal ging halen’ bij De Jonge thuis. Door de intercom 
liet hij weten met de demissionair minister Volksgezondheid - het gezicht van vele 
coronamaatregelen- te willen spreken. ‘Dat gaat niet. Jammer,’ klonk het droog. 
Minuten later kwam de politie die de man vorderde weg te gaan. In beeld kondigde de 
demonstrant aan ‘nog een heel lijstje te hebben met nieuwe namen waar ik nog aan de deur 
kan gaan’. Kort daarna werd hij gearresteerd omdat hij de wijk niet had verlaten. Midden in 
de nacht werd hij weer vrijgelaten.  
 
Op woensdagavond was er nog onderzoek maar een vreemd voorwerp voor de deur van De 
Jonge. Dit bleek loos alarm. Bron: AD, 17 december 2021. 
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KNVB: topamateurs door coronamaatregelen in januari nog niet in actie 
 
De beste amateurvoetballers komen in januari nog niet in actie. De KNVB heeft besloten dat 
de tweede divisie, derde divisie en hoofdklasse nog niet meteen in het nieuwe kalenderjaar 
worden hervat. 
 
Dat heeft alles te maken met de verlenging van de coronamaatregelen tot 14 januari. Veel 
ploegen kunnen voorlopig niet trainen omdat dit na 17.00 uur nog niet is toegestaan. De 
KNVB vindt het niet verantwoord om dan wel in het weekeinde te spelen. Volgens de 
voetbalbond kunnen spelers zich zonder te trainen onvoldoende voorbereiden op een herstart 
vanaf 14 januari. 
 
In het meest gunstige scenario kan er volgens de KNVB in het weekeinde van 5 en 6 februari 
weer gevoetbald worden. Maar daarvoor moeten de coronamaatregelen vanaf 14 januari wel 
worden versoepeld. De nationale voetbalbond gaat de komende weken scenario’s uitwerken 
over hoe de verschillende competities kunnen worden uitgespeeld, eventueel met een 
aangepaste opzet van de nacompetitie. Vanwege de inmiddels opgelopen achterstanden zal de 
speeldagenkalender aangepast moeten worden. 
 
De KNVB heeft de beslissing om de herstart van de competities voor de topamateurs uit te 
stellen in overleg met de CVTD (Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde divisies) en COH 
(Centraal Orgaan Hoofdklassen) genomen. De nationale voetbalbond legde de bewuste 
competities begin deze maand stil, nadat het kabinet een avondlockdown had ingevoerd 
vanwege oplopende coronacijfers. Bron: AD, 17 december 2021. 
 
CCNE geeft toestemming om jongeren te vaccineren 
 
De Franse ethiekcommissie, CCNE, heeft ingestemd met het vaccineren van jongeren in de 
leeftijd van 5 tot 11 jaar, meldt tv-zender BFM. Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Caissière Carmen (24) en patatbakker Mees (22) maken ommezwaai: 
personal trainers enorm gewild door corona 
 
Nog niet zo lang geleden was Carmen Vieveen (24) caissière bij een supermarkt. Nu laat ze 
zich omscholen tot personal trainer. Patatbakker Mees Kalisvaart (22) deed het ook. De 
carrièreswitch komt op het juiste moment: door de avondlockdown zijn personal trainers 
gewilder dan ooit. 
 
Misschien is het onbewust weleens opgevallen tijdens een avondwandeling of autoritje: sinds 
de avondlockdown lijkt elk pleintje of parkje na vijven ingenomen door fanatieke sporters. Niet 
iedereen kan immers voor of tijdens werktijd even snel de sportschool induiken. Buiten 
sporten is momenteel zeer populair, merken ook personal trainers. Bron: AD, 17 december 
2021. 
 
The Streamers geven kerstconcert in Efteling: ‘Simon heeft een goede 
reden om thuis te blijven’ 
 
Na drie goed bekeken shows sluiten The Streamers op tweede kerstdag het jaar af in de Winter 
Efteling. Nick Schilder en Guus Meeuwis verzetten er met plezier hun kerstplannen voor. ‘Dit 
wordt wel de laatste. Van dit jaar dan.’ 
 
Normaal is vanaf kerstavond de agenda van Nick Schilder (38) een paar dagen leeg. Volgend 
weekend is dat anders, als hij op tweede kerstdag naar de Efteling gaat. Niet voor een dagje 
uit, maar voor een nieuwe livestream met The Streamers. En dan ook nog zonder Simon. ’Hij 
heeft wel een goede reden om thuis te blijven’, zegt Schilder over het ontbreken van zijn vaste 
zangpartner. ‘Er komt bijna weer een kleine aan. Als de bevalling uitblijft, heeft hij misschien 
op tweede kerstdag tijd om deze keer zelf de stream te bekijken.’ Bron: AD, 17 december 2021. 
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Na kerstborrel ook illegaal pizzafestijn: Boris Johnson leek ‘de regels niet 
zo nauw te nemen’ 
 
De Britse premier Boris Johnson is verder in het nauw gebracht nu blijkt dat hij aan het eind 
van de eerste lockdown vorig jaar, een pizzafeestje heeft meegevierd met zijn medewerkers. 
 
Op 15 mei vorig jaar was Johnson ongeveer een kwartier bij een ‘sociale bijeenkomst’ in zijn 
ambtswoning. Hij zei naar verluidt tegen een van de aanwezige medewerkers dat ze wel een 
drankje ‘verdienden’ voor het terugdringen van het coronavirus. De aanwezige staf - een man 
of twintig - dronk wijn en sterke drank en at pizza na een persconferentie eerder die middag. 
 
Dat gebeurde in de tuin, maar ook in een paar kantoorruimtes in het gebouw. Sommige 
medewerkers borrelden tot laat op de avond. 
 
Dat schrijven The Guardian en Independent na gezamenlijk onderzoek. De kranten vragen 
zich af of er maandenlang sprake was van het hanteren van een dubbele moraal: waar het 
volk zich aan de restricties moest houden, namen de politici en beleidsmakers een loopje met 
die regels. De afgelopen weken kwamen namelijk al meer feestjes op Downing Street 10  aan 
de oppervlakte.  
 
Daarbij ging het onder meer om een met drank overgoten kerstborrel en andere festiviteiten 
die nu worden onderzocht. Bij die kerstborrel eind vorig jaar was het verboden voor mensen 
uit verschillende huishoudens om elkaar binnen te ontmoeten. Het feest werd ontkend, maar 
de politici moesten het schoorvoetend toegeven toen er videobeelden boven water kwamen. 
 
De regels rond het pizzafestijn waren, aan het eind van die eerste lockdown, nog zeer streng 
in Groot-Brittannië. Slechts twee mensen uit verschillende huishoudens mochten elkaar 
buiten zien, op twee meter afstand. Bij de persconferentie die middag had de toenmalige 
gezondheidsminister Matt Hancock mensen nog oproepen ‘om zoveel als mogelijk thuis te 
blijven’ en drong hij er op aan om vooral de regels te volgen. ‘Pas op je familie en neem geen 
risico’s nu het goede weer eraan komt.’ Op die dag lagen er 10.700 covidpatiënten in het 
ziekenhuis en werden er 384 overlijdens geregistreerd. 
 
Volgens een woordvoerder van Johnson gebruikten medewerkers de tuin van Downing Street 
10 ‘in de zomer geregeld om vergaderingen te houden’. Zo ook op 15 mei 2020, samen met de 
gezondheidsminister en zijn team. De premier ging iets na 19.00 uur naar zijn woning, een 
paar medewerkers die nog moesten werken zijn gebleven. Een woordvoerder van Hancock 
weerspreekt de berichten. ‘Matt sprak de persconferentie kort na met zijn team en daarna in 
de tuin met de premier. Hij vertrok om 18:32 uur naar zijn departement.’ 
 
Intussen heeft de Conservatieve Partij van Johnson de tussentijdse verkiezingen in North 
Shropshire verloren. Het verlies is pijnlijk omdat dit kiesdistrict normaal gesproken met grote 
overmacht door de Tory’s wordt gewonnen. De Liberaal Democraten kregen er nu echter de 
meeste stemmen.  
 
Het verlies wordt gezien als een duidelijk signaal dat de kiezer de recente schandalen van 
Johnson en zijn partij zat is. ’Vanavond hebben de mensen van North Shropshire gesproken 
namens het hele Britse volk’, zei winnares Helen Morgan in haar toespraak. ‘En ze hebben 
luid en duidelijk gezegd: ‘Boris Johnson, het feest is voorbij.’ Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Oppasoma’s en opa’s in dubio: ‘Ik leef misschien nog elf jaar, durf risico 
wel te nemen’ 
 
Opa’s en oma’s zitten in dubio nu de kerstvakantie een week vervroegd is. Hoewel het kabinet 
oproept voorzichtig te zijn, zien veel ouders geen andere mogelijkheid om oppas te regelen. 
Gaan de opa’s en oma’s toch oppassen? 
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‘Wat een giller’, schampert Diny Meijer (70) uit Den Haag over dat de scholen nu dicht gaan 
en de kleinkinderen de opa’s en oma’s niet meer mogen zien. ‘Negen van de tien kinderen heeft 
al corona gehad, dus dat is belachelijk.’ Ze past dus gewoon op haar kleinkinderen. Zij en 
haar man (77) hebben vier kinderen, en vijf kleinkinderen op wie ze blijven oppassen. Maar 
met afstand. En geen knuffels. Al twee jaar niet. ‘Dat doet me heel veel verdriet en vind ik heel 
moeilijk. Want voor corona knuffelden we ze helemaal plat.’ Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Lange rijen bij prikposten, maar tientallen GGD-medewerkers voelen zich 
aan de kant gezet 
 
Tientallen GGD-medewerkers die vanaf het eerste moment helpen bij de vaccinatiecampagne 
voelen zich aan de kant gezet nu zij geen vast contract krijgen. ‘We willen juist blijven om te 
helpen bij de boosterprikken’, vertelt een Rotterdamse verpleegkundige. Na herhaaldelijke 
vragen zouden ze nu via een uitzendbureau aan de slag kunnen, maar een vast contract zit 
er niet in. 
 
In november kregen de medewerkers van de GGD Rotterdam-Rijnmond al te horen dat het 
contract niet werd verlengd, maar daarna was er hoop. Het ministerie van Volksgezondheid 
liet weten dat de GGD medewerkers op test- en vaccinatielocaties zonder nadelige financiële 
gevolgen in vaste dienst kon nemen. Mochten zij later worden ontslagen omdat de handen 
niet meer nodig zijn, zou het ministerie de ontslagvergoeding betalen. Bron: AD, 17 december 
2021.  
 
Horeca gaat met man en macht kerst redden: ‘De deuren gesloten houden 
voelt als opgeven’ 
 
Door de verlenging van de avondlockdown wordt het wederom een karige kerst voor de horeca. 
Met een ‘kerstdunch’ én afhaalaanbod proberen horecaondernemers de kerst te redden. 
 
Horecaondernemer Jacco Schilder had begin deze week nog de hoop dat de horeca tot 20.00 
uur open zou mogen blijven met de kerst. ‘Ik weet dat het naïef gedacht was en achteraf is 
het kansloos gebleken.’ Bron: AD, 17 december 2021.  
 
Huisartsen lopen over door extra werk: ‘Dit is niet vol te houden’ 
 
Door het toenemend aantal coronapatiënten kunnen huisartsen het werk amper meer aan. 
Bovendien neemt het aantal intimidaties toe. Mensen zijn boos als ze niet snel terecht kunnen 
of lang moeten wachten aan de telefoon. ‘We hopen op meer begrip, want ook huisartsen lopen 
over.’ 
 
Dat zegt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Al jaren hebben huisartsenpraktijken te 
maken met meer bedreigingen, maar sinds de coronapandemie loopt het de spuigaten uit. ‘Er 
is dagelijks verbaal geweld. Als iets te lang duurt, hangen mensen scheldend aan de telefoon’, 
zegt voorzitter Mirjam van ‘t Veld. Bij een praktijk ging al een steen door de ruit, bij een ander 
werd de gevel beklad. ‘Gelukkig zijn dat excessen.’ 
 
Door de drukte in de ziekenhuizen lopen ook huisartsenpraktijken over. Meer coronapatiënten 
moeten met zuurstof thuis uitzieken, meer mensen hebben ernstige klachten omdat ze lang 
moeten wachten op een operatie en het is soms lastig om thuiszorg te regelen. ‘Al die mensen 
kloppen vaker aan bij de huisarts, omdat ze wél klachten hebben’, verklaart Van ‘t Veld. Bron: 
AD, 17 december 2021.  
 
Zorgen bij ic-arts Rijnstate: ‘Ontzettend spannend of Omikron voor 
nieuwe piek gaat zorgen’ 
 
De druk op de ziekenhuizen is groot met het hoge aantal coronapatiënten. Komt er wel of geen 
code zwart? De Gelderlander volgt daarom twee artsen van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem 
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op de voet: Douwe Rijpsma, hoofd van de spoedeisende hulp en Aart Strang, arts op de 
intensive care. Dit keer: Omikron.  
 
De snelle stijging van het aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem 
is afgewend, maar ontspannen kan ic-arts Aart Strang allerminst. ‘Het is ontzettend spannend 
of de Omikron-variant voor een nieuwe piek gaat zorgen.’  
 
‘Ik merk dat het aantal opnames op onze intensive care lichtjes afneemt’, zegt ic-arts Aart 
Strang van ziekenhuis Rijnstate. Een plateau lijkt bereikt, maar bij vlagen ligt de afdeling nog 
steeds vol. Zoals afgelopen zondag. Bron: AD, 15 december 2021. 
 
EU-top ruziet over energie en corona, maar gaat uiteen zonder concrete 
afspraken 
 
De Europese staats- en regeringsleiders zijn vannacht uiteengegaan zonder concrete 
afspraken over energie en corona, hun twee belangrijkste onderwerpen. Energie komt op een 
volgende top terug. Besluiten over een nieuwe coronapas, waardoor vrij reizen binnen Europa 
mogelijk blijft, zouden al eerder moeten vallen. 
 
In een urenlange discussie bleek dat lidstaten flink van mening verschillen over de vraag of 
kernenergie en gas als ‘duurzaam’ mogen worden bestempeld. Gebeurt dat, dan komen er 
miljarden vrij van grote beleggers om in die energiebronnen te investeren.   
 
Frankrijk voert al maanden een stevige atoomlobby en wil het met voorstanders van nieuwe 
gascentrales op een akkoordje gooien. ‘Wij werken nauw met Frankrijk samen op dit punt’, 
aldus de nieuwe Duitse kanselier Olaf Scholz. Maar er is ook fel verzet van landen die bang 
zijn dat investeringen in gas en nucleair de stormachtige ontwikkeling van echt schone 
bronnen als zon en wind in de weg gaan zitten. ‘We hadden meer tijd nodig’, aldus 
Raadsvoorzitter Charles Michel na afloop van de urenlange discussie.  
 
De Belgische premier Alexander De Croo noemde de moeizame en soms felle discussie ‘in hoge 
mate symbolisch’, omdat het aan de Europese Commissie is om knopen door te hakken. Die 
zou dat midden volgende week moeten doen, maar weet nu dus al dat ze het hoe dan ook niet 
iedereen naar de zin kan maken.  
 
Eerder op de dag bleek al dat de Europese leiders er niet in slaagden om het geharmoniseerde 
reisbeleid, dat voor miljoenen Europeanen en voor de reisindustrie en toeristische sector de 
afgelopen zomervakantie redde, een nieuwe toekomst te geven. De coronapas was een 
‘succesverhaal’, aldus Michel, maar nu gooit de snel opkomende Omikron-variant roet in het 
eten.   
 
Om deze nieuwe variant de kop in te drukken, besloten Italië, Portugal en Griekenland de 
afgelopen dagen op eigen houtje om van gevaccineerde reizigers een recente PCR-test te eisen 
voordat ze mogen inreizen. Volgens De Croo - die overdag premier Rutte verving - ondergraaft 
dat het coronacertificaat. Volgens de Luxemburger Xavier Bettel hebben landen straks op die 
manier geen argument meer om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren.   
 
Op de top kreeg vooral de Italiaanse premier en oud-ECB-president Draghi kritiek omdat hij 
de eenzijdige maatregel bovendien niet, zoals afgesproken, 48 uur van tevoren in Brussel had 
aangemeld. Draghi verdedigde zich door te zeggen dat de Omikron-variant nog niet zeer breed 
verspreid is in Italië en dat hij dat zo wil houden om de zorg te ontzien.  
 
De leiders kwamen gisteren niet veel verder dan de gezamenlijke conclusie dat nationale 
maatregelen het reisverkeer ‘niet disproportioneel mogen belemmeren’. De Europese 
Commissie houdt vast aan haar voorstel van vorige maand. Dat houdt in dat de bestaande 
coronapas negen maanden na de eerste twee prikken verloopt, tenzij de houder binnen die 
termijn zorgt voor een boosterprik. Maar daarover moeten de lidstaten het dus nog eens 
worden.  Bron: AD, 17 december 2021.  
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Ongevaccineerden zitten in Oostenrijk al bijna vijf weken in een 
lockdown 
 
Ongevaccineerden zitten in Oostenrijk al bijna vijf weken in een lockdown. Tijdens de 
feestdagen versoepelt het Alpenland voor hen de lockdown. De regering heeft de lockdown 
opnieuw wordt verlengd, tot en met 31 december, maar zegt dat niet-gevaccineerden tijdens 
de kerstdagen en de jaarwisseling in groepen van maximaal tien personen mogen 
samenkomen. Gezondheidsminister Wolfgang Mückstein heeft meegedeeld dat de 
versoepeling alleen voor 24, 25, 26 en 31 december geldt. Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Geen strenge maatregelen in Nederland om corona buiten de deur te 
houden 
 
Ook mensen die naar Nederland reizen, moeten voldoen aan bepaalde eisen. Strenge 
maatregelen zoals Italië en Griekenland nemen, waarbij iedereen moet testen, gelden hier 
echter niet voor EU-landen. 
 
Wie vanuit het zogenoemde Schengengebied naar Nederland reist, hoeft vaak slechts een 
coronabewijs te tonen. Daarvoor kun je de Corona Check-app gebruiken. Je kunt inreizen als 
je een vaccinatie-, herstel- of testbewijs hebt. Ook moet je een gezondheidsverklaring invullen. 
Er geldt slechts een advies om te testen als je Nederland bent binnengereisd. Dat kan in veel 
gevallen een zelftest zijn.  
 
Voor een reis naar Nederland van buiten Schengen gelden andere regels, zeker voor mensen 
die niet in het Schengengebied wonen. Zij mogen alleen naar Nederland als zij óf volledig 
gevaccineerd zijn, óf uit een ‘veilig land’ komen. Veilige landen staan op een speciale lijst, met 
daarop onder meer Canada, Indonesië en Australië.   
 
Als je van buiten Schengen naar Nederland reist, heb je sowieso een vaccinatie- of testbewijs 
nodig. Ook een EU-herstelbewijs telt. Afhankelijk van waar je vandaan reist, moet je ook een 
quarantaineverklaring en een gezondheidsverklaring invullen.  
 
Wie uit een zeerhoogrisicogebied komt, moet in quarantaine, tenzij diegene volledig 
gevaccineerd is of een herstelbewijs heeft dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ook moet 
de reiziger voor vertrek naar Nederland een coronatest doen. Dat mag een 2 dagen oude PCR-
test zijn of een dag oude antigeentest.  
 
Voor landen uit zuidelijk Afrika geldt een vliegverbod, maar daar zijn ook weer uitzonderingen 
op. Mensen uit Schengen mogen bijvoorbeeld wel inreizen. Wel moet iedereen in quarantaine 
die uit zuidelijk Afrika komt. 
 
Datzelfde geldt voor reizigers uit andere ‘zeerhoogrisicolanden met een zorgwekkende 
virusvariant’. Ook moeten deze mensen op dag 1 en dag 5 testen. Wie op de vijfde dag negatief 
test, mag de quarantaine uit. Bron: De Telegraaf, 17 december 2021.  
 
EU-top ruziet over energie en corona, maar gaat uiteen zonder concrete 
afspraken 
 
De Europese staats- en regeringsleiders zijn vannacht uiteengegaan zonder concrete 
afspraken over energie en corona, hun twee belangrijkste onderwerpen. Energie komt op een 
volgende top terug. Besluiten over een nieuwe coronapas, waardoor vrij reizen binnen Europa 
mogelijk blijft, zouden al eerder moeten vallen. 
 
In een urenlange discussie bleek dat lidstaten flink van mening verschillen over de vraag of 
kernenergie en gas als ‘duurzaam’ mogen worden bestempeld. Gebeurt dat, dan komen er 
miljarden vrij van grote beleggers om in die energiebronnen te investeren.   
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Frankrijk voert al maanden een stevige atoomlobby en wil het met voorstanders van nieuwe 
gascentrales op een akkoordje gooien. ‘Wij werken nauw met Frankrijk samen op dit punt’, 
aldus de nieuwe Duitse kanselier Olaf Scholz. Maar er is ook fel verzet van landen die bang 
zijn dat investeringen in gas en nucleair de stormachtige ontwikkeling van echt schone 
bronnen als zon en wind in de weg gaan zitten. ‘We hadden meer tijd nodig’, aldus 
Raadsvoorzitter Charles Michel na afloop van de urenlange discussie.  
 
De Belgische premier Alexander De Croo noemde de moeizame en soms felle discussie ‘in hoge 
mate symbolisch’, omdat het aan de Europese Commissie is om knopen door te hakken. Die 
zou dat midden volgende week moeten doen, maar weet nu dus al dat ze het hoe dan ook niet 
iedereen naar de zin kan maken.  
 
Eerder op de dag bleek al dat de Europese leiders er niet in slaagden om het geharmoniseerde 
reisbeleid, dat voor miljoenen Europeanen en voor de reisindustrie en toeristische sector de 
afgelopen zomervakantie redde, een nieuwe toekomst te geven. De coronapas was een 
‘succesverhaal’, aldus Michel, maar nu gooit de snel opkomende Omikron-variant roet in het 
eten.   
 
Om deze nieuwe variant de kop in te drukken, besloten Italië, Portugal en Griekenland de 
afgelopen dagen op eigen houtje om van gevaccineerde reizigers een recente PCR-test te eisen 
voordat ze mogen inreizen. Volgens De Croo - die overdag premier Rutte verving - ondergraaft 
dat het coronacertificaat. Volgens de Luxemburger Xavier Bettel hebben landen straks op die 
manier geen argument meer om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren.   
 
Op de top kreeg vooral de Italiaanse premier en oud-ECB-president Draghi kritiek omdat hij 
de eenzijdige maatregel bovendien niet, zoals afgesproken, 48 uur van tevoren in Brussel had 
aangemeld. Draghi verdedigde zich door te zeggen dat de Omikron-variant nog niet zeer breed 
verspreid is in Italië en dat hij dat zo wil houden om de zorg te ontzien.   
 
De leiders kwamen gisteren niet veel verder dan de gezamenlijke conclusie dat nationale 
maatregelen het reisverkeer ‘niet disproportioneel mogen belemmeren’. De Europese 
Commissie houdt vast aan haar voorstel van vorige maand. Dat houdt in dat de bestaande 
coronapas negen maanden na de eerste twee prikken verloopt, tenzij de houder binnen die 
termijn zorgt voor een boosterprik. Maar daarover moeten de lidstaten het dus nog eens 
worden.  Bron: AD, 17 december 2021. 
 
ECB stopt met coronasteun: komt renteverhoging dichterbij? 
 
De Europese Centrale Bank (ECB) zet na maart een punt achter het coronasteunprogramma. 
Daar staat tegenover dat een ander steunprogramma tijdelijk wordt verhoogd. Wanneer wordt 
de officiële rente opgetrokken? 
 
Per saldo gaat de ECB na maart minder obligaties, leningen van overheden en bedrijven, 
opkopen. Met het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), werd begonnen om de 
negatieve gevolgen van de coronapandemie voor de economie teniet te doen. 

Het opkopen van obligaties is een instrument dat centrale banken vaker gebruiken om de 
economie te stimuleren. Daardoor wordt het uiteindelijk goedkoper voor bedrijven en 
consumenten om geld te lenen. Als dat geld wordt uitgegeven, dan stimuleer je de economie.   

Het bedrag waarvoor elke maand obligaties worden gekocht in het kader van het PEPP, staat 
nu nog op zestig miljard euro. Dat gaat dus naar nul vanaf april volgend jaar. 

Daarvoor noemt de ECB twee redenen. In de eerste plaats trekt de economie in de eurozone 
aan en verder stijgt de inflatie. De ECB probeert al een tijd om de inflatie omhoog te krijgen. 
Deze was lang te laag. 
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Maar de ECB heeft nog een ander opkoopprogramma, om de gevolgen van de financiële crisis 
tegen te gaan. Dat wordt juist uitgebreid, van twintig miljard euro per maand naar veertig 
miljard euro per maand. Maar doordat de omvang van PEPP naar nul gaat, gaat het totale 
bedrag waarvoor de ECB obligaties opkoopt dus omlaag. 
 
Het bedrag waarvoor in het kader van het ‘gewone’ opkoopprogramma obligaties worden 
opgekocht, wordt overigens in het derde kwartaal verder teruggebracht tot dertig miljard euro 
en in het vierde kwartaal volgend jaar tot twintig miljard euro. 

Aan een verhoging van de officiële rente is de ECB nog lang niet toe. Dat zal pas het geval zijn 
als het obligatieopkoopprogramma volledig is afgebouwd. ‘Dat duurt nog minstens een jaar’, 
aldus RTL Z-beurscommentator Hans de Geus. 

Maar Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING in Duitsland, denkt dat een renteverhoging 
door de ECB eerder kan komen dan veel andere marktkenners verwachten. ‘Misschien begin 
2023 al.’  

Hij vindt dat de ECB ‘heel rommelig’ communiceert. De omvang van het totale 
opkoopprogramma gaat weliswaar omlaag, van in totaal tachtig miljard euro per maand nu, 
naar twintig miljard euro per maand in oktober volgend jaar. Maar omdat er twee 
opkoopprogramma’s zijn, lijkt het verschil op het eerste gezicht niet zo groot, aldus Brzeski. 

Hij denkt dat de ECB ook officieel nog rekening houdt met Zuid-Europese landen, die vanwege 
de omvang van hun schulden gebaat zijn bij een lage rente. 

Brzeski vindt het verder opvallend dat twee belangrijke centrale banken, zoals de ECB en de 
Amerikaanse Federal Reserve (Fed), het niet eens zijn over de vraag of de huidige flink 
opgelopen inflatie tijdelijk is, of permanent. 

Beide denken wel dat de inflatie komt door onder meer de gestegen olieprijs en problemen in 
de bevoorradingsketen. Maar de ECB gaat er nog steeds vanuit dat de inflatie tijdelijk is en 
dat is een groot verschil met topman Jerome Powell van de Fed, aldus Brzeski. 

Gisteren zei de Powell dat de Fed in maart stopt met het opkopen van obligaties en dat hij in 
2022 drie renteverhogingen van elk 0,25 procent verwacht. In de VS is de werkloosheid laag, 
een teken dat de economie prima draait, en de inflatie stijgt. In november was de inflatie in 
de VS maar liefst 6,2 procent. 

In het VK heeft de centrale bank, de Bank of England, overigens de officiële rente vandaag al 
wel verhoogd, van 0,1 procent tot 0,25 procent. Dat is vanwege de aantrekkende inflatie, die 
met 6 procent het drievoudige is van waar de Bank of England naar streeft. Bron: RTL Nieuws, 
16 december 2021.  
 
De Europese economie na het opkoopprogramma 
 
Jan Willem Velthuijsen in gesprek met Ken Rogoff over wat het best werkt voor Europa.  
 
De Nederlandse en Duitse centrale bank pleitten al enige tijd voor de beëindiging van het 
Europese opkoopprogramma en ECB-president Draghi heeft daar nu naar geluisterd. Eind dit 
jaar moet deze zogeheten kwantitatieve verruiming stoppen.  
 
Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC, vraagt in een exclusief interview met 
Harvard-professor en voormalig IMF-hoofdeconoom Ken Rogoff wat het best werkt voor de 
Europese economie. En: is de manier waarop we de inflatie berekenen, nog wel een 
betrouwbaar kompas om op te varen? En welke andere risico’s zijn er binnenkort te 
verwachten?  
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Ken Rogoff is hoogleraar economie en openbaar beleid aan de Amerikaanse universiteit 
Harvard. Van 2001 tot 2003 was hij hoofdeconoom van het IMF. Samen met Maurice Obstfeld, 
de huidige hoofdeconoom van het IMF, schreef Rogoff het boek Foundations of International 
Macroeconomics, dat nog altijd geldt als dé inleiding tot de macro-economie. Zijn bekendste 
en meest geciteerde stelling is dat ‘grote schuldencrises meestal een paar jaar of een paar 
decennia uit elkaar liggen, waardoor beleidsmakers en beleggers de illusie krijgen dat het deze 
keer anders is’. Met zijn essays en bijdragen in toonaangevende kranten en blogs is Rogoff 
een van de invloedrijkste opiniemakers in de moderne economie. Jan Willem Velthuijsen sprak 
met hem in zijn werkkamer op Harvard.  
 
 Allereerst ben ik benieuwd hoe u tegen kwantitatieve verruiming aankijkt. ‘Forward guidance-
richtlijnen (communicatie van een centrale bank over rentebeleid op de lange termijn, red.) 
kunnen effectief zijn, maar dat is niet bewezen. Kwantitatieve verruiming is dus – en was altijd 
al – een gevaarlijk monetair experiment, en dit was niet het moment om te experimenteren. 
Zeker niet in Europa, waar de politieke kloof tussen Noord en Zuid op een onrustbarende 
manier is toegenomen en de onderlinge afhankelijkheid steeds groter wordt. In mijn ogen had 
Europa er nooit aan moeten beginnen.’  
 
- Waarom niet? ‘Kwantitatieve verruiming is een rookgordijn, in die zin dat het in feite om 
verkapte eurobonds gaat. Het zal voor Europa niet meevallen om de rente te betalen op al die 
obligaties die de economie niet kan opvangen. Het wordt een ramp om ruim tweeduizend 
biljoen euro grotendeels op te geven. Je moet dus op Europees niveau een alternatief vinden 
voor de leveraging van deze schuldpositie. Bij kwantitatieve verruiming koop je 
staatsobligaties op. Je doet dus eigenlijk niets, want de centrale bank is in handen van de 
overheid. Het opkopen van bedrijfsobligaties is een ander verhaal.’  
 
- Was er een betere oplossing geweest? ‘Een betere oplossing was een robuuste inzet van 
negatieve rentetarieven geweest. Europa raakte even aan een negatieve rente van 0,1 of 0,2 
procent, op zijn hoogst, terwijl je soms wel tot een negatieve rente van min zes of acht procent 
zou moeten gaan. Maar de centrale banken waren bang voor het oppotten van geld als ze de 
negatieve rente zo hoog zouden laten oplopen. Ik durf te stellen dat als ze dit instrument 
volledig hadden kunnen inzetten, Europa de kwantitatieve verruiming helemaal niet nodig 
had gehad.’   
 
- Maar we zitten nu eenmaal met de afbouw van die kwantitatieve verruiming. ‘Er zijn nog 
meer redenen waarom kwantitatieve verruiming Europa in de puree helpt. Kijk naar Italië. 
Dat land betaalt momenteel iets meer dan twee procent over zijn schulden. Dat sluit voor 
Italië niet aan bij de marktconforme rentetarieven. Hetzelfde geldt voor een paar andere Zuid-
Europese landen. Nu de Europese Centrale Bank de kwantitatieve verruiming terugdraait, 
worden landen als Italië, Griekenland en Portugal geconfronteerd met hogere marktconforme 
rentetarieven zonder voldoende groei om die te kunnen betalen. Dat kan zomaar een nieuwe 
crisis veroorzaken in Europa. Niemand wil dat. Nogmaals, je moet iets doen ter compensatie. 
Helaas zit er op dit punt erg weinig beweging in de Europese politiek. Politici schuiven het 
voor zich uit omdat ze op de korte termijn denken.’   
 
- Wat zou u doen?  ‘Voor mij is het zonneklaar: Europa is tot nu toe beschermd door de zeer 
lage wereldwijde rente. Alleen daardoor is de eurocrisis opgelost. Maar wat gaat Europa doen 
in het waarschijnlijke scenario dat de internationale rente binnen twee of drie jaar bijvoorbeeld 
met 150 basispunten stijgt? Ik kan zo zes of zeven redenen bedenken waarom dat gaat 
gebeuren. In de Verenigde Staten gaat de groei sneller dan verwacht, in China trekt de groei 
aan, in Europa zet de groei door. En wat nu als in Duitsland, Frankrijk en Nederland de groei 
van de economie verder toeneemt en in Italië, Griekenland en Portugal niet? Dan wordt de 
kloof tussen de hogere tarieven die ze moeten betalen en de achterblijvende groei nog groter.  
 
- Maar de inflatie is toch nog te laag?  ‘De gemeten inflatie is waarschijnlijk minder dan 0,6 of 
0,8 procent, dus dat argument kun je niet gebruiken tegen de medestanders van Draghi en 
de Europese Centrale Bank. Maar het meten van inflatie is een hele kunst. Want inflatie moet 
eigenlijk weergeven hoeveel geld je nodig hebt voor hetzelfde bestedingspatroon als het 
voorgaande jaar. Maar: er zijn nieuwe producten en diensten, verbeterde producten, de 
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beschikbaarheid van producten verandert door de digitalisering, sommige producten 
verdwijnen, voor iedereen neemt de levensverwachting toe en ons energieverbruik en onze 
productiviteit veranderen. Aan de andere kant is er sprake van meer verontreiniging en meer 
stress, een toenemend risico om je baan kwijt te raken en problemen met ongelijkheid. Al die 
zaken moeten een prijskaartje krijgen en in aanmerking worden genomen.’-  
 
Wordt de inflatie te hoog voorgesteld?  ‘Als je dit alles meeneemt, kun je gerust zeggen dat de 
inflatie waarschijnlijk een heel procent te hoog uitvalt ten opzichte van wat we met de huidige 
methoden meten. Dat denkt bijna iedereen. Dus als je je monetaire beleid baseert op de inflatie 
per kwartaal, gemeten op een manier die geen rekening houdt met al deze nieuwe effecten, 
bevind je je op gevaarlijk terrein. Om de echte economische groei en welvaart en ook de risico’s 
van onderbesteding en oververhitting te meten, moet je de inflatie bijhouden over een langere 
periode, bijvoorbeeld vijf, tien of twintig jaar, en moet je de doelstellingen van het monetaire 
beleid afstemmen op een veel bredere definitie van inflatie.’  
 
- Was de euro een fout? ‘Gezien dit alles mag je wel zeggen dat de invoering van de euro een 
technische fout was en veel problemen heeft veroorzaakt in Europa. Het oorspronkelijke doel 
was om de inflatie te verlagen. De technocraten hebben getracht iedereen de euro aan te 
praten, omdat die zou zorgen voor lagere handelskosten en een vrijer verkeer van kapitaal. 
Maar de meeste gewone Europeanen – zeker in landen met een hoge inflatie, zoals 
Griekenland, Spanje, Italië en Portugal – wilden de euro alleen omdat die tot een lagere inflatie 
zou leiden. De stabiele prijzen die zij in Duitsland zagen, wilden zij ook. En volgens hun politici 
zou een gezamenlijke munt daarvoor zorgen.’  
 
- Als het hoofddoel is om de inflatie te stabiliseren, heb je dus geen gemeenschappelijke munt 
nodig? ‘Inderdaad. Als dat je doel is, kun je beter een stelsel van onafhankelijke centrale 
banken overeind houden. Dat zou beter hebben gewerkt, zoals je ook elders in opkomende 
landen en zogeheten frontier-economieën kunt zien. De politieke en economische instabiliteit 
van de Zuid-Europese democratieën holt nu de politieke basis van de euro uit, en dus ook de 
stabiliteit ervan. Dat is slecht voor iedereen.’  
 
- Welke rol spelen de Verenigde Staten en China hierin?  ‘Donald Trump als president van de 
VS is voor mij de allergrootste verstoorder van de wereldeconomie. Het is eng dat we zo’n 
wispelturige, onvoorspelbare en ongeschikte leider hebben. Ronald Reagan was soms ook 
onvoorspelbaar, maar hij dacht tenminste na. Trump niet. Het is niet alleen dat hij te weinig 
advies krijgt, hij wil ook niet luisteren. Verreweg het grootste andere probleem moet China 
zijn. Met alle respect voor de Chinese autoriteiten, die een geweldige prestatie hebben geleverd, 
maar er komt een keer een crash.’  
 
- Waarom bent u zo zeker van dat laatste? ‘Omdat er meer dan genoeg indicaties voor zijn. In 
China stijgen de kredieten al een hele tijd sneller dan het bruto binnenlands product. 
Demografisch ziet het er niet goed uit en de toenemende verstedelijking is ongunstig voor de 
werkgelegenheid in China. Sommige schulden zien er verdacht uit, overheidsleningen zijn niet 
aan de orde, de transparantie is nihil. Bij een vertraging van de economie gaan de dingen over 
elkaar heen vallen. De beste indicatie is misschien wel dat de Communistische Partij zijn 
greep op de macht al aan het verstevigen is. Voor mij is dat het bewijs dat ze weten dat ze 
daar op enig moment doorheen moeten. We weten niet precies hoe die vertraging zal gaan 
verlopen, maar één ding is zeker: China zal de komende tien, vijftien jaar niet met zes of zeven 
procent groeien. De kans op een vertraging van twee à drie procent in de komende zeven jaar 
is meer dan vijftig procent. En dat zal niet zo fijn zijn.’  
 
- En de toekomst van Europa? ‘Ik hoop dat Europa zodanig in gewicht zal toenemen dat het 
tegen de VS op kan. Voor de wereldeconomie is dat nodig en voor de politieke orde ook. In veel 
economische en politieke opzichten heeft Europa al veel te lang gratis meegelift met de VS. 
Om dat te veranderen moet Europa er bewust voor kiezen om een tegenwicht te vormen tegen 
de VS van Trump, en daarmee haar eigen politieke integratie te versnellen en haar economie 
te vernieuwen. Als Trump daaraan bijdraagt, heeft zijn verblijf in het Witte Huis ten minste 
één voordeel opgeleverd.’  Bron: PWC.nl, 17 december 2021.  
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ECB trekt vanwege corona de portemonnee verder open 
 
De Europese Centrale Bank trekt nog meer geld uit om de economische gevolgen van de 
coronacrisis te bezweren. Het speciale corona-aankoopprogramma wordt met 500 miljard euro 
uitgebreid, naar 1850 miljard euro. Het opkoopprogramma zal bovendien langer doorlopen, 
ten minste tot maart 2022.  
 
Met het geld koopt de ECB staats- en bedrijfsobligaties zodat er voldoende geld in omloop blijft 
om de investeringen op peil te houden. Al laat de ECB de rentes voor banken ongewijzigd, met 
het aankoopprogramma wordt de marktrente vanzelf naar beneden gedrukt. 
 
De ECB wil het geld ook langer in omloop houden, door aflopende obligaties meteen weer in 
te ruilen voor nieuwe, zeker tot het eind van 2023. 
 
ECB-president Christine Lagarde ziet dat de economische gevolgen van de pandemie 
tegenvallen. ‘We zien dat de situatie duidelijk moeilijker is geworden. De diepte en de lange 
duur van de tweede golf hadden we niet verwacht.’ 
 
De ECB heeft de verwachtingen dan ook naar beneden bijgesteld. In plaats van een 
economische groei volgend jaar van 5%, zoals de ECB eerder voorspelde, denkt de centrale 
bank nu dat de groei blijft steken op 3,9 procent. Voor dit jaar rekent de ECB op een krimp 
van 7,3 procent in de eurozone. 
 
Het is juist daarom dat het speciale corona-steunprogamma met negen maanden wordt 
verlengd, legt Lagarde uit. Dat er nu begonnen wordt met vaccineren geeft hoop, maar we 
moeten niet te snel resultaten verwachten. ‘We hopen dat we eind 2021 genoeg 
groepsimmuniteit hebben om de economie weer normaal te laten functioneren.’ Lagarde denkt 
dat de economie pas begin 2022 weer echt op stoom komt. 
 
De ECB laat de rente ongemoeid. Maar het ECB-loket waar banken goedkoop geld kunnen 
lenen wordt wel verder opengesteld. Deze zogenoemde TLTRO-faciliteit blijft een jaar langer 
open, tot juni 2022. En ook de gunstige voorwaarden die in de coronacrisis zijn ingevoerd, 
waardoor banken makkelijker meer geld kunnen lenen, blijven langer van kracht. 
 
Banken kunnen zo tegen een negatieve rente, van -1 procent, geld lenen bij de ECB. ‘Maar 
niemand moet denken dat het geld zomaar voor alle banken zonder voorwaarden en onder 
alle omstandigheden toegankelijk is,’ zegt Lagarde.  
 
Banken moeten wel aantonen dat ze dat geld gebruiken waarvoor het bedoeld is: leningen aan 
huishoudens en bedrijven. ‘We krijgen nu de eerste signalen dat de banken strengere 
voorwaarden stellen aan hun klanten.’ Vandaar dat ze de leenvoorwaarden gunstig wil 
houden. 
 
Los van het speciale corona-opkoopprogramma koopt de ECB maandelijks nog altijd voor zo’n 
20 miljard euro aan obligaties op. Ook dat blijft de centrale bank voorlopig doen. Bron: NOS, 
10 december 2020. 
 
ECB laat coronasteunprogramma eind maart aflopen 
 
De Europese Centrale Bank (ECB) verlengt het coronasteunprogramma eind maart niet meer. 
De centrale bank steekt dan geen nieuw geld meer in staatsleningen en bedrijfsobligaties, 
maar blijft het geld dat terugbetaald wordt nog wel tot zeker eind 2024 herinvesteren. Dat is 
langer dan eerder gepland.  
 
De ECB zet zijn andere opkoopprogramma, dat een voortvloeisel is van de financiële crisis, in 
om de overgang te verzachten. Het bedrag dat volgens dat programma maandelijks wordt 
geïnvesteerd in staatsleningen en bedrijfsobligaties is nu nog 20 miljard euro per maand. 
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In het tweede kwartaal verdubbelt dat naar 40 miljard euro per maand en in het derde 
kwartaal wordt het 30 miljard euro per maand. Vanaf oktober volgend jaar is dat 
opkoopprogramma dan weer terug op het huidige niveau.  
 
De ECB houdt verder een slag om de arm om onrust op bijvoorbeeld de Griekse 
kapitaalmarkten tegen te gaan. Onder het coronasteunpakket koopt de centrale bank Griekse 
staatsleningen op, maar dat gebeurt niet onder het oudere opkoopprogramma. Dat zou 
betekenen dat Griekenland weer een hogere rente zou moeten betalen om geld te lenen. Als 
dat tot problemen leidt, kan een groter deel van de herinvesteringen van de coronasteun naar 
Griekse schuldpapieren gaan.  
 
Het afbouwen van het coronasteunpakket was al verwacht. Tijdens de persconferentie na de 
vorige beleidsvergadering had ECB-president Christine Lagarde al laten doorschemeren dat 
dit niet verlengd zou worden. De ECB besloot verder de rente gelijk te houden. Ook dat kwam 
niet als een verrassing.  
 
De ECB houdt nog altijd vol dat de inflatie, die nu hoog is, op de middellange termijn terugvalt 
tot onder het ECB-doel van 2 procent. Voor 2023 en 2024 gaat de centrale bank uit van een 
inflatie van 1,8 procent. Daarbij geeft Lagarde wel aan dat er ook risico’s zijn dat de inflatie 
hoger uitkomt, bijvoorbeeld als salarissen sterker stijgen dan verwacht en bedrijven daardoor 
hun prijzen verhogen. 
 
De huidige hoge inflatie komt vooral door de hoge energieprijzen, aldus Lagarde. De 
kerninflatie, zonder sterk wisselende prijzen voor energie en voedsel, blijft ook volgend jaar 
nog onder de 1,9 procent.  
 
De ECB gaat uit van een economische groei van de eurozone met 5,1 procent dit jaar en 4,2 
procent volgend jaar, wat lager is dan eerdere prognoses voor 2022. In 2023 groeit de 
economie dan met 2,9 procent en dat is juist een sterkere toename dan eerder verwacht. De 
economie groeit in 2024 ten slotte met 1,6 procent, voorziet de ECB. Bron: Taks Recruitment, 
16 december 2021.  
 
Amerikaanse centrale bank hint op afbouw van financiële steun vanaf 
november – Wall Street veert op 
 
De Amerikaanse koepel van centrale banken maakte woensdag bekend de coronasteun 
‘spoedig’ te zullen gaan afbouwen. De Fed zegt dat de economie dusdanig aan het herstellen 
is dat het opkoopprogramma niet langer nodig is. Aandelenmarkten op Wall Street reageerden 
positief.  
 
De Federal Reserve (Fed) kan ‘spoedig’ beginnen met de afbouw van de coronasteun voor de 
economie van de Verenigde Staten, dat meldde de Amerikaanse koepel van centrale banken 
woensdag bij de bekendmaking van z’n beleidsbesluit. 
 
Fed-voorzitter Jerome Powell had eerder al gezegd dat de centrale bank dit jaar kan beginnen 
met het ontmantelen van zijn grote opkoopprogramma van obligaties dat vanwege de 
coronacrisis werd opgetuigd.  
 
De Fed koopt nu maandelijks voor 120 miljard dollar, omgerekend 102 miljard euro, aan 
obligaties om zo de economie te stimuleren. Maar nu de economie sterk herstelt, neemt de 
noodzaak van dat steunprogramma af.  
 
De ‘Wolf of All Streets’deelt 4 metaverse-crypto’s waar hij nu op inzet en denkt dat de bitcoin 
nog maanden op het huidige niveau kan blijven hangen.  
 
‘Als de vooruitgang naar de doelstellingen van de Fed rond werkgelegenheid en inflatie 
grotendeels doorzet als verwacht, dan oordeelt het beleidsbepalende comité dat een afbouw 
van het opkoopprogramma spoedig gepast zou zijn’, aldus een verklaring van de Fed na afloop 
van de tweedaagse beleidsvergadering.  
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De markten reageerden aanvankelijk weinig op het nieuws van de Fed. Wall Street begon de 
dag met winsten en de rente op staatsobligaties fluctueerde een beetje.  
 
In een toelichting op het rentebesluit zei Powell dat mogelijk in november kan worden 
begonnen met de afbouw en dat dit proces medio volgend jaar kan worden afgerond. Verder 
zei Powell dat de inflatie in de VS langer hoog kan blijven dan eerder gedacht, mede door de 
toeleveringsproblemen bij veel bedrijven. 
 
Daarnaast wordt binnen de centrale bank nu gesproken over een mogelijke renteverhoging in 
2022. Eerder werd pas voor 2023 een eerste rentestap voorzien.  
 
De Fed had vorig jaar de rente juist nog fors verlaagd in de strijd tegen de economische 
gevolgen van de coronacrisis.  
 
De Fed gaf verder aan dat de opmars van de Delta-variant van het coronavirus het economisch 
herstel wel heeft afgeremd. De centrale bank verlaagde zijn groeiverwachting voor de 
Amerikaanse economie voor dit jaar naar 5,9 procent, van een eerder voorspelde 7 procent.  
 
De aandelenbeurzen in New York sloten woensdag met flinke winsten na de aankondiging van 
de Fed. De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 34.258,32 punten. De breed 
samengestelde S&P 500 steeg 1 procent tot 4395,64 punten en de technologiebeurs Nasdaq 
ging eveneens 1 procent omhoog, tot 14.896,85 punten. Bron: ANP, 22 september 2021. 
 
ANBO: bejaarden die digitaal minder vaardig zijn lopen kans om later 
boosterprik te kunnen halen 
 
Ouderenorganisatie ANBO constateert dat bejaarden die ‘digitaal minder vaardig’ zijn de kans 
lopen om later een boosterprik te kunnen halen dan leeftijdsgenoten die handiger zijn. Het 
online maken van een prikafspraak, zoals het ministerie van Volksgezondheid adviseert, is 
‘lang niet voor iedereen een optie’, stelt ANBO. 
 
Bij ouderen zou de voorkeur bestaan om telefonisch een afspraak te maken, maar in de 
praktijk verloopt dat zeer moeizaam. Als ouderen op de uitnodigingsbrief wachten, lopen ze 
sowieso achter bij mensen die wel al digitaal een afspraak hebben gemaakt. In zulke gevallen 
komen later geboren mensen eerder aan bod. 
 
Onderzoek onder ruim 11.000 ouderen wijst uit dat 60 procent nog geen boosterprik heeft 
gehad, omdat wordt gewacht op de brief waarmee een telefonische afspraak kan worden 
gemaakt. De bond pleit er daarom voor om het halen van de boosterprik zonder afspraak of 
bij een tijdelijke priklocatie mogelijk te maken. Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Versnellen van de boosterprikken kan beperkte impact hebben op eerste 
vaccinaties van jonge kinderen 
 
Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat het versnellen van de boosterprikken een 
‘beperkte impact’ kan hebben op de eerste vaccinaties van jonge kinderen. Komende week 
wordt begonnen met het inenten van kinderen van 5 tot en met 11 jaar met medische 
problemen. 
 
Dit gaat naar schatting om zo’n 40.000 kinderen. Vanaf de tweede helft van januari zijn 
leeftijdgenootjes zonder gezondheidsrisico’s aan de beurt. Dat zijn er ruim 1,2 miljoen. De 
komende weken moeten miljoenen volwassenen hun boosterprik halen. 
 
Kinderen en volwassenen worden op dezelfde locaties geprikt, maar ontvangen wel een andere 
dosis. Hoe dit precies gecombineerd wordt, moet in de komende tijd worden uitgewerkt. Dan 
wordt ook duidelijk wat de eventuele gevolgen zijn. Bron: AD, 17 december 2021. 
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Sinds de komst van de Deltavariant is het aantal infecties bij mensen 
die volledig gevaccineerd zijn sterk toegenomen 
 
Sinds de komst van de Deltavariant is het aantal infecties bij mensen die volledig 
gevaccineerd zijn sterk toegenomen, blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+. Vooral zij 
die ingeënt zijn met AstraZeneca of Janssen hebben de meeste kans op zo’n zogenoemde 
‘doorbraakinfectie’ is de conclusie van een onderzoek naar 378 besmettingen tussen januari 
en juli in Zuid-Limburg.  
 
Van de 387 besmettingen werd nagegaan om welke variant het ging, hoe oud de patiënt was, 
van welke symptomen sprake was en welk vaccin de geïnfecteerde persoon had ontvangen. Zo 
werden verschillen en verbanden in kaart gebracht. Naast de risico’s bij AstraZeneca en 
Janssen bleek ook dat mensen met een doorbraakinfectie met de 
deltavariant besmettelijker zijn dan bij de Alfavariant.  
 
Daarnaast bleek dat bij een doorbraakinfectie met symptomen meer virusdeeltjes 
aanwezig zijn dan wanneer er geen sprake is van symptomen. Tot slot zagen de onderzoekers 
dat doorbraakinfecties met verschillende virusvarianten niet tot verschillende symptomen 
leiden en dat het type vaccin dat iemand heeft ontvangen geen verband heeft met welke 
symptomen iemand krijgt. 
 
Hoofdonderzoeker Jozef Dingemans benadrukt dat deze resultaten bevestigen dat 
boostervaccinaties nodig zijn. ‘We weten nu dat de deltavariant in staat lijkt te zijn 
om makkelijker door de vaccins van AstraZeneca en Janssen te breken en gevaccineerde 
personen te besmetten’, aldus Dingemans. ‘Ons onderzoek laat zien hoe belangrijk het is dat 
mensen, zeker zij die deze vaccins kregen, snel een booster krijgen.’ Bron: AD, 17 december 
2021. 
 
De Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach voorziet vijfde 
besmettingsgolf ten gevolge van de Omikron-variant 
 
De Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach voorziet een ‘massieve’ vijfde 
besmettingsgolf ten gevolge van de Omikron-variant. Die is volgens de epidemioloog niet meer 
te voorkomen. ‘Een enorme uitdaging voor onze ziekenhuizen, voor onze ic-afdelingen, maar 
ook voor de samenleving als geheel’, zegt Lauterbach. 

Ook als het ziektebeeld na een Omikron-besmetting milder mocht zijn, is er volgens de 
minister nog altijd sprake van een ‘ongekende uitdaging’. Het aantal doden kan dan wel twee 
tot drie weken relatief laag blijven, maar de stijging van het aantal infecties zal daarna haar tol 
eisen, is zijn overtuiging. 

Met het oog op de kerstdagen doet Lauterbach een beroep op alle Duitsers om tijdens het 
reizen rekening met elkaar te houden. Iedereen zou zich vooraf moeten laten testen of in ieder 
geval bij zichzelf een of meerdere zelftesten afnemen. Voorzichtigheid is geboden, zeker voor 
mensen die nog geen boosterprik hebben gehad, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 17 
december 2021.  

Examenregels opnieuw versoepeld vanwege corona, weer extra 
herkansing 

Eindexamenkandidaten krijgen vanwege de coronacrisis dit schooljaar wederom een extra 
herkansing en de kans om hun examens te spreiden, zodat ze meer voorbereidingstijd hebben. 
Dat heeft minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) besloten.  

Er komt weer een derde tijdvak voor herkansingen. En bij het vmbo worden niet drie of vier, 
maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak afgenomen met een centraal 
schriftelijk en praktisch examen. De andere onderdelen worden afgesloten met een 
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schoolexamen. Leerlingen die staatsexamen doen, mogen een zelfgekozen 
vertrouwenspersoon meenemen naar hun mondeling.    

Slob: ‘Leerlingen hebben ook dit jaar te maken met extra uitdagingen. Het is dus 
gerechtvaardigd om ze echt tegemoet te komen, maar we willen er ook voor zorgen dat ze met 
een mooi diploma verder kunnen. Daar is 51 miljoen extra voor beschikbaar gemaakt door de 
ministerraad, voor de organisatie.’  

De zogeheten ‘duimregeling’, waardoor leerlingen ervoor mogen kiezen om een onvoldoende 
voor een niet-kernvak niet mee te laten tellen voor hun totaalbeoordeling, wordt in 
tegenstelling tot vorig jaar geschrapt. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is daar 
niet over te spreken.   

LAKS-voorzitter Iben Maas: ‘Wij spreken de grote teleurstelling uit dat de duimregeling niet 
hetgeen is waarvoor is gekozen. Voor het grootste deel van de leerlingen is de duimregeling de 
maatregel die het meest drukverlagend werkt en dus ook de maatregel die voor 
eindexamenleerlingen het meest positief uitpakt.’ 

Slob vindt het een verschil dat de scholen nu open zijn geweest in vergelijking met een jaar 
eerder, ook met financiële ondersteuning. ‘Er zijn heel veel wensen, dan is het een weging 
wanneer het voor ons genoeg is. De huidige afspraken passen bij de stand van zaken, ze zijn 
ook echt nodig omdat het onderwijs niet optimaal is geweest.’  

Tegenover het veelgehoorde argument dat de duimregeling ‘calculerend’ gedrag van leerlingen 
in de hand werkt, staat de scholierenvereniging negatief. ‘Leerlingen strepen een niet-kernvak 
vaak weg om zich juist te kunnen focussen op de kernvakken, zoals wiskunde en Nederlands. 
Ik snap niet waarom dat iets slechts is’, aldus Maas. 

De minister wil ook de staatsexamens, voor leerlingen die examen doen buiten een reguliere 
middelbare school, op de schop nemen. Het aantal deelnemers, bijvoorbeeld bij het voortgezet 
speciaal onderwijs, groeit zo hard dat het veel moeite kost om het staatsexamen nu voor 
iedereen apart goed te regelen. Zo zijn er veel examinatoren nodig in de zomer voor de 
individuele, mondelinge afname. 

De komende jaren wordt volgens de bewindspersoon gekeken of het staatsexamen nieuwe stijl 
kan worden gespreid over het jaar of vaker in schriftelijke vorm kan worden afgenomen.  

Uiterlijk begin februari kan de examenregeling nog verder worden aangepast, eventueel op 
verzoek van de Tweede Kamer of wanneer de crisis daartoe aanleiding geeft. Bron: AD, 17 
december 2021.  
 
Inspectie: Veel supermarkten in de fout met desinfectie handen en 
winkelwagentjes 
 
‘Was je handen stuk’, adviseert premier Rutte bij vrijwel elke coronapersconferentie. Voor de 
tussentijdse schoonmaak van de klavieren heeft menigeen een flesje handalcohol in tas of 
zak. Wie niet is voorzien, treft op veel plaatsen pompjes met desinfectiemiddel en een grote rol 
keukenpapier. Ze zijn niet meer weg te denken bij supermarkten, maar helemaal goed gaat 
het niet. Middelen zijn ongeschikt en de uitleg kan beter, concludeert de inspectie. 
 
Aan het begin van de pandemie maakten veel mensen zich er zorgen om: vieze winkelwagentjes 
en producten waar een ander met zijn ongewassen coronavingers aangezeten had. Ging het 
niet om een medeklant dan wel om de potentieel besmette vakkenvuller die de producten vol 
virussen in de schappen zette. Of er in de praktijk ook maar iemand zo besmet is geraakt, is 
de vraag. Feit is wel dat schoonmaakmiddelen overal voorhanden zijn. 
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Al snel rees de vraag of alle gebruikte middelen überhaupt wel werken tegen virussen. Wat 
heb je aan een doorsnee handgel als je te maken hebt met een virus? Marcel Zwietering, 
hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie aan Wageningen University, sprak er 
tegenover NU.nl zijn twijfels over uit. ‘Om een eerste misverstand uit de wereld te helpen: een 
antibacteriële handgel helpt niet tegen het coronavirus.’ 
 
‘Virussen hebben niks met bacteriën te maken. Zo’n gel helpt om bacteriën te doden, maar 
zegt niks over het doden van virussen.’ Uiteraard zijn er ook desinfecterende, antimicrobiële 
en hygiënische handgels, maar ook daar is de professor sceptisch over. ‘Waar hebben de 
fabrikanten de handgel op getest? Misschien op een paar bacteriën en op een virus. Je weet 
het niet.’ En dus gelden er voorschriften voor welke middelen geschikt zijn. 
 
Voor boodschappenwagentjes verschenen heuse coronawasstraten bij de supers en wie met 
zijn fris geboende karretje door het hekje wil, ontkomt niet aan een dispenser of knijpfles met 
handalcohol. Maar, zo concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport, het gebruik van 
de ‘biociden op basis van ethanol’ - ook wel ethylalcohol genaamd en de meest voorkomende 
vorm van het goedje - kan en moet beter.  
 
Waar hebben de fabrikanten de handgel op getest? Misschien op een paar bacteriën en op een 
virus. Je weet het niet, aldus Marcel Zwietering, hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie aan 
Wageningen University. 
 
Bij inspectie van 29 supermarkten blijkt dat er op zeven plaatsen niet voor dat doel toegelaten 
handdesinfectiemiddelen worden aangeboden en daar waar het wel om toegestane middelen 
gaat, ontbreekt een goede uitleg over hoe en hoelang de handalcohol moet worden gebruikt. 
Alle goede bedoelingen ten spijt is er geen sprake van ‘effectieve desinfectie’, klinkt het. 
Mensen ontsmetten hun handen simpelweg te kort. 
 
Maar ook bij het schoonmaken van de karretjes gaat het mis. Bij de eerste lockdown kozen 
veel supermarkten ervoor een medewerker de winkelwagentjes te laten schoonmaken en uit 
te reiken. Een muntje was niet meer nodig, maar niet zelden kreeg je een kletsnat 
winkelwagentje in handen gedrukt. Bij de tweede lockdown verschilde het per super. Bij de 
een werd het wagentje ontsmet, bij de ander moest je dat zelf doen.  
 
Wat er in al die flessen aan schoonmaakmiddelen zit, is echter niet altijd duidelijk. Ook dat 
ontdekten de inspecteurs.  Van de 22 supers die desinfectiemiddelen aanbieden om 
oppervlakken als de handgreep van het wagentje schoon te maken, werkt slechts één met een 
toegelaten middel. Ook volstaat de inwerktijd niet. Die zou soms zelfs vijf minuten bedragen. 
Door verkeerd gebruik ontstaat ‘schijnveiligheid’. 
 
Bovendien betekent het frequente gebruik van ethanol ook een grotere kans op irritatie en het 
uitdrogen van de huid. De supermarkten die volgens de Inspectie een niet toegelaten 
ontsmettingsmiddel gebruiken, zijn daarop aangesproken en het gebruik is gestopt. Een 
waarschuwingsbrief aan de hoofdkantoren en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 
moet ervoor zorgen dat filiaalhouders voortaan over de juiste middelen beschikken. 
 
Ook moeten de supers een duidelijke gebruiksaanwijzing bij de dispensers ophangen, waarin 
mensen wordt uitgelegd hoeveel desinfectiemiddel ze moeten gebruiken en hoelang. Handen 
moeten gedurende 30 seconden worden ontsmet. Het RIVM raadt bovendien handalcohol 
alleen aan als handenwassen langere tijd niet mogelijk is. Voor- en achteraf thuis met water 
en zeep wassen verdient de voorkeur. Bron: AD, 17 december 2021.  
 
Hardere lockdown ligt op de loer, OMT komt met spoedadvies: ‘Het is 
zorgelijk, haal die booster’  
 
Nederland moet rekening houden met extra lockdownregels door de opkomende Omikron-
variant. Het OMT boog zich vanochtend over de situatie, na het advies beslist het kabinet 
binnenkort over eventuele maatregelen. ‘Dit is echt zorgelijk, ga die booster halen’.   
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‘We maken ons zorgen, de verspreiding gaat heel erg snel’, zei minister van Volksgezondheid 
Hugo de Jonge (CDA) na afloop van de ministerraad. ‘Eerst ontvangen we het OMT-advies. 
Dan zullen we bekijken of extra maatregelen nodig zijn om de golf te verlagen en te 
vertragen.’ De eerste (twee) prikken werken onvoldoende tegen Omikron, daarom is de extra 
prik  nodig. ‘Dus als je kan: ga die booster halen. Als het nodig is, nemen we passende 
maatregelen. Maar dat horen we eerst van het OMT.’ Mogelijk is er zondag een Catshuissessie, 
waarna dan een persconferentie volgt.  
 
Ook premier Rutte gaf eerder al aan ‘niet hoopvol’ te zijn over de situatie. Nederland zit tot 
zeker 14 januari in een avondlockdown (met vervroegde schoolvakantie), de vraag is of dat 
genoeg is om een nieuwe piek in ziekenhuizen te vermijden. Anders ligt alles op tafel, schetsen 
ingewijden.   
 
De bronnen willen op details niet vooruitlopen, maar gedacht kan worden aan verdere 
beperking van bezoekersaantallen in horeca, cultuur en winkels. Ook verstrekkender 
ingrepen als thuisbezoekrestricties of zelfs sluiting van hele sectoren overdag - een harde 
lockdown - zijn dan in beeld. ‘Het hangt echt af van de grafieken en adviezen’, zegt een Haagse 
bron.  
 
Vanochtend boog het Outbreak Management Team zich over de nieuwste gegevens rond de 
Omikron-variant die landen als Engeland en Denemarken nu teistert. Voorlopig lijkt de 
mutant niet ziekmakender. Maar als de Omikron-variant in korte tijd veel meer mensen 
besmet dan de oude virusversie, stromen ziekenhuizen alsnog sneller vol dan voorheen. En 
dat kunnen de Nederlandse ziekenhuizen er nu niet bij hebben, met momenteel ruim 2550 
opgenomen coronapatiënten (waarvan  645 op de IC).  
 
De modelleurs van het RIVM hebben tot in de nacht rekenwerk verricht om accurate 
prognoses te maken. Hoogstwaarschijnlijk schotelt OMT-voorzitter Jaap Van Dissel het 
kabinet dit weekeinde dan een keuzemenu voor, variërend van niks doen tot ‘uit voorzorg’ 
alvast meer maatregelen nemen om de latere golf te vertragen en te verlagen. 
Van Dissel zelf zou nu wellicht meer neigen naar vroegtijdig op de rem trappen. In gesprek 
met Nieuwsuur erkende de RIVM-baas donderdagavond dat de situatie ‘te vaak optimistisch’ 
is ingeschat. ‘Je hoopt dat het dubbeltje toch de goede kant op valt maar we hebben te vaak 
gezien dat het tegenvalt.’  
 
In een interview met deze nieuwssite in oktober was hij ook te positief, gaf de OMT-voorzitter 
toe. Van Dissel voorspelde toen dat harde lockdownregels niet meer nodig zouden zijn 
komende winter. Dat pakt nu anders uit. ‘Natuurlijk dachten we toen: tegen die tijd hebben 
we al zo lang delta, die gaan we eindelijk opruimen. Omikron is iets wat dat feestje 
verpest.’ Bron: AD, 17 december 2021.  
 
Stevige kritiek op door gemeente Urk georganiseerde informatieavond 
over corona: ‘Waarom is dit nodig?’ 
 
De door gemeente Urk georganiseerde informatieavond ‘Feiten & fabels over corona’ zet kwaad 
bloed bij een deel van de gemeenteraad van het vissersdorp. ‘Waarom is dit nodig?’, vragen 
raadsleden, die vrezen voor polarisatie, zich af. Wethouder Freek Brouwer wil inwoners 
informeren en is niet van plan om een streep door de avond te zetten. ‘We kunnen het bestaan 
van corona niet ontkennen.’ 
 
‘Alles wat je wilt weten, moet weten en denkt te weten over corona. Wat weet jij nog niet?’ Met 
deze woorden prijst de gemeente Urk de bijeenkomst over het coronavirus aan die 
maandagavond te volgen is via het eigen YouTube-kanaal. Huisartsen, 
ziekenhuismedewerkers, een predikant en een inwoner die long-covid heeft, beantwoorden 
vragen van inwoners over het coronavirus. Onder meer de Urker hoogleraar Jan Bakker, die 
in coronatijd op de intensive care in New York heeft gewerkt, schuift aan. Bron: De,Stentor, 
17 december 2021.  
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Straatbeeld van Urk. © ANP  
 
Rode Kruis is begonnen met werven van bedrijfshulpverleners om te 
helpen in de vaccinatiestraten van de GGD 

Het Rode Kruis is begonnen met het werven van bedrijfshulpverleners (bhv’ers) om te helpen 
in de vaccinatiestraten van de GGD. Daar zou deze groep na een bijscholing aan het werk 
kunnen als EHBO’er, om toezicht te houden op mensen die net hun inenting hebben gehad. 
Een woordvoerster van de hulporganisatie zegt zoveel mogelijk mensen nodig te hebben om bij 
te springen in de boostercampagne. 

Daarom is eerder deze week via een nieuwsbrief aan bhv’ers de oproep gedaan te komen 
helpen bij de GGD’en. Het Rode Kruis zet nu ongeveer 1700 mensen in voor de GGD, met ook 
nog zo’n vierhonderd die nu in de sollicitatieprocedure zitten. Die werden tot nu toe veelal 
geworven via vacatures. Voor de werving zijn geen bepaalde doelen opgesteld vanuit de GGD. 
Bron: AD, 17 december 2021. 

Premier van Denemarken heeft aangekondigd dat bioscopen, theaters en 
concertzalen op slot gaan 

De premier van Denemarken heeft vrijdag aangekondigd dat bioscopen, theaters en 
concertzalen op slot gaan wegens een recordaantal dagelijkse coronabesmettingen. De 
aantallen worden versneld door de nieuwe Omikron-variant, zei minister-president Mette 
Frederiksen. 

Het Scandinavische land registreerde het afgelopen etmaal een recordaantal van ruim 11.000 
besmettingen binnen 24 uur. Een op de vijf coronabesmettingen betreft nu de nieuwe variant, 
zei de premier op een persconferentie. Bron: AD, 17 december 2021.  
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Hugo De Jonge: extra coronamaatregelen vanwege Omikron-
variant lijken reële mogelijkheid 
 
Demissionair minister Hugo De Jonge wil er niet op vooruitlopen, maar extra 
coronamaatregelen vanwege de opkomst van de Omikron-variant lijken een reële 
mogelijkheid. ‘Als het nodig is nemen we de maatregelen’ die passen, zei hij vrijdag na afloop 
van de ministerraad. 
 
De experts van het Outbreak Management Team vergaderden vandaag over de Omikron-
variant, die in onder meer Engeland en Denemarken aan een snelle opmars bezig is. Op de 
vraag of De Jonge hoopvol is zei hij: ‘Nee. We maken ons grote zorgen.’ 
 
Maar of ook extra maatregelen nodig zijn, en hoe dat er dan uit gaat zien, daarop wilde De 
Jonge niet vooruitlopen. ‘Of het nodig is, zullen we horen van het OMT.’ Bron: AD, 17 
december 2021. 
 
Daling van aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen zet 
door 
 
De daling van het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen zet door. Momenteel 
houden 2456 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat zijn 90 patiënten 
minder dan een etmaal geleden, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst sinds 22 november dat 
het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen lager is dan 2500.  
 
De verpleegafdelingen behandelen momenteel 1834 mensen met Covid-19. Dat zijn 89 
patiënten minder in vergelijking met donderdag. De intensive cares behandelen momenteel 
nog 622 coronapatiënten, eentje minder dan donderdag.  
 
Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen afneemt. Ook de 
instroom van nieuwe patiënten daalt, zo stelde het LCPS deze week al. Bron: AD, 17 december 
2021. 
 
Nederland is twee plekken gestegen op de Europese ranglijst van  aantal 
boosterprikken 
 
Nederland is twee plekken gestegen op de Europese ranglijst van het aantal 
boosterprikken tegen het coronavirus. Kroatië en Letland zijn gepasseerd, nadat eerder al 
Bulgarije en Roemenië waren ingehaald. Nederland is nu 26e van de 30 landen op het 
overzicht van de Europese gezondheidsdienst ECDC. In de staart van de ranglijst, waar 
Nederland verkeert, zijn de verschillen zo klein dat landen af en toe stuivertje wisselen.  
 
Bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben een extra inenting gekregen. Dat is 10,6 
procent van alle volwassenen. Precies een week geleden stond de teller op ruim 850.000 
prikken, oftewel 6,1 procent. Dat betekent dat er in een week tijd zo’n 600.000 mensen een 
extra vaccinatie hebben gekregen. Dat is in lijn met wat het kabinet in het vooruitzicht had 
gesteld.   

IJsland voert de lijst aan. Daar heeft iets meer dan de helft van alle volwassenen een extra 
inenting gekregen. Oostenrijk en Hongarije volgen met ongeveer een derde van de 
volwassenen. Bron: AD, 17 december 2021.  

Opnieuw versoepelde eindexamenregels vanwege corona 

Eindexamenkandidaten krijgen dit schooljaar zo nodig een extra herkansing. Ook komt er een 
mogelijkheid om hun examens te spreiden over twee tijdvakken, waardoor ze meer 
voorbereidingstijd hebben. 
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Het is het derde jaar op rij dat er vanwege corona aanpassingen zijn. Begin december waren 
er nog berichten dat eindexamenleerlingen dit jaar niet tegemoet zouden worden gekomen. 
Dat zou in een conceptvoorstel van het ministerie van Onderwijs hebben gestaan. 

Maar minister Slob zegt nu dat de scholen dit jaar weliswaar niet in lockdown gingen, maar 
dat leerlingen geen normale schooltijd hebben gehad omdat ze bijvoorbeeld in quarantaine 
moesten en klassen soms tijdelijk thuis moesten blijven. 

Daarom heeft hij in overleg met de scholen besloten dat er voldoende ruimte komt voor 
herkansingen en het spreiden van examens. ‘Op die manier krijgen alle leerlingen de kans om 
hun middelbareschoolperiode op een goede manier af te sluiten.’ 

Het eerste eindexamentijdvak is van 12 mei tot en met 30 mei, het tweede loopt van 13 tot en 
met 25 juni. Leerlingen kunnen kiezen of ze al hun examens al in het eerste tijdvak doen, of 
dat ze een deel naar het tweede tijdvak overhevelen. 

Daarnaast komt er een derde periode, waarin de herkansingen gedaan kunnen worden. Die 
loopt van 5 tot en met 8 juli. Bron: NOS, 17 december 2021.  
 
Geen strenge maatregelen in Nederland om corona buiten de deur te 
houden 
 
Ook mensen die naar Nederland reizen, moeten voldoen aan bepaalde eisen. Strenge 
maatregelen zoals Italië en Griekenland nemen, waarbij iedereen moet testen, gelden hier 
echter niet voor EU-landen. 

Wie vanuit het zogenoemde Schengengebied naar Nederland reist, hoeft vaak slechts een 
coronabewijs te tonen. Daarvoor kun je de Corona Check-app gebruiken. Je kunt inreizen als 
je een vaccinatie-, herstel- of testbewijs hebt. Ook moet je een gezondheidsverklaring invullen. 
Er geldt slechts een advies om te testen als je Nederland bent binnengereisd. Dat kan in veel 
gevallen een zelftest zijn.  

Voor een reis naar Nederland van buiten Schengen gelden andere regels, zeker voor mensen 
die niet in het Schengengebied wonen. Zij mogen alleen naar Nederland als zij óf volledig 
gevaccineerd zijn, óf uit een ‘veilig land’ komen. Veilige landen staan op een speciale lijst, met 
daarop onder meer Canada, Indonesië en Australië.  

Als je van buiten Schengen naar Nederland reist, heb je sowieso een vaccinatie- of testbewijs 
nodig. Ook een EU-herstelbewijs telt. Afhankelijk van waar je vandaan reist, moet je ook een 
quarantaineverklaring en een gezondheidsverklaring invullen.  

Wie uit een zeerhoogrisicogebied komt, moet in quarantaine, tenzij diegene volledig 
gevaccineerd is of een herstelbewijs heeft dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ook moet 
de reiziger voor vertrek naar Nederland een coronatest doen. Dat mag een 2 dagen oude PCR-
test zijn of een dag oude antigeentest. 

Voor landen uit zuidelijk Afrika geldt een vliegverbod, maar daar zijn ook weer uitzonderingen 
op. Mensen uit Schengen mogen bijvoorbeeld wel inreizen. Wel moet iedereen in quarantaine 
die uit zuidelijk Afrika komt. 

Datzelfde geldt voor reizigers uit andere ‘zeerhoogrisicolanden met een zorgwekkende 
virusvariant’. Ook moeten deze mensen op dag 1 en dag 5 testen. Wie op de vijfde dag negatief 
test, mag de quarantaine uit. Bron: De Telegraaf, 17 december 2021. 
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Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 15.433 positieve 
coronatests geregistreerd  

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 15.433 positieve coronatests geregistreerd. 
Het gemiddelde daalde voor de twaalfde dag op rij en ook het aantal sterfgevallen daalt. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu noteerde in de afgelopen week 106.415 
positieve tests. Dat is bijna een kwart lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. 
Gemiddeld waren er in de afgelopen week ongeveer 15.200 nieuwe besmettingen per dag. Dat 
is het laagste niveau sinds 15 november, iets meer dan een maand geleden. 

Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 823 mensen te horen dat 
ze het virus onder de leden hebben. In Rotterdam werden 528 besmettingen vastgesteld en in 
Den Haag 470. Daarna volgen Utrecht (362) en Tilburg (248). In drie gemeenten testte 
niemand positief. 

Het RIVM kreeg 61 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting waren 
overleden. Onder hen zijn zeven inwoners van Sittard-Geleen en vier mensen uit 
Rotterdam. In de afgelopen week zijn 368 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld bijna 53 per dag. 
Dat is het laagste niveau in anderhalve week. Bron: AD, 17 december 2021.  
 
Onderzoek naar een 43-jarige Almeloër die zijn vriendin zou 
hebben gedood om ruzie over vaccineren is bijna afgerond 
 
Het onderzoek naar een 43-jarige Almeloër die zijn vriendin zou hebben gedood om een ruzie 
over vaccineren, is bijna afgerond. Dit maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend bij een 
eerste openbare, voorbereidende zitting in de zaak bij de rechtbank in Almelo.  
Floris van V. heeft inmiddels bekennende verklaringen afgelegd over het misdrijf. Hij en zijn 
vriendin, de 56-jarige Sandra Rozeman, hadden in de nacht van 14 op 15 september van dit 
jaar ruzie gekregen over het vaccineren tegen corona. Zij stond bekend als een fanatiek 
tegenstander, hij wilde zich juist wel laten vaccineren, onder meer omdat hij dan weer kon 
terugkeren in een metalband waarin hij eerder speelde. 
 
In de vroege ochtend van woensdag 15 september meldde Van V. zich bij het ziekenhuis in 
Almelo en vertelde hij dat er een dode in zijn auto op de parkeerplaats van het ziekenhuis lag. 
Het bleek het lichaam van zijn vriendin te zijn. Van V. zat onder het bloed als gevolg van 
snijwonden in zijn arm. Hij zou geprobeerd hebben ook zichzelf van het leven te beroven. Ook 
is bekend geworden dat hij, voordat hij bij het ziekenhuis aan was gekomen, urenlang met 
het lichaam van het slachtoffer in de kofferbak had rondgereden. Bron: AD, 17 december 
2021. 
 
EU heeft overeenstemming bereikt over aanschaf van 180 miljoen 
doses  Pfizer-vaccin 
 
De Europese Unie heeft overeenstemming bereikt over de aanschaf van 180 miljoen doses van 
de versie van het Pfizer-vaccin die bestand is tegen Omikron. Dat laat de voorzitter van de 
Europese commissie weten.  
 
Pfizer/BioNTech is op 25 november begonnen met het ontwikkelen van een aangepast vaccin, 
waar de Omikron-variant van het coronavirus niet aan weet te ontsnappen. De farmaceut 
denkt dat de nieuwe versie in maart klaar is voor gebruik. ‘De lidstaten zijn overeengekomen 
om een eerste bestelling te doen van 180 miljoen doses van het aangepaste vaccin, in ons 
derde contract met Pfizer’, zegt Ursula Von der Leyen. 
 
In een eerder contract kreeg de EU het recht om tot 1,8 miljard doses aan te kopen tot en met 
2023.  Bron: AD, 17 december 2021. 
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Tientallen kinderen gewond door vuurwerk na TikTok-challenge 
 
Kindervuurwerk blijkt twee weken voor de jaarwisseling al tientallen jonge slachtoffers te 
hebben gemaakt. Volgens de Nederlandse Brandwonden Stichting raken veel kinderen 
gewond aan hun voeten nadat ze op TikTok hebben gezien hoe ze kunnen stunten met het 
vuurwerk. 
 
In de filmpjes die viraal gaan op internet stampen kinderen op brandend siervuurwerk dat 
het hele jaar mag worden afgestoken, het zogenoemde schertsvuurwerk. Het is de bedoeling 
dat de vlam hierdoor al het kruit van het potje in één keer aansteekt. Dat zorgt voor een kleine 
ontploffing en vaak veel hilariteit bij de filmers. Maar de brandwondencentra in Nederland 
zien ook de andere kant van deze nieuwe hype. Met name jongens tussen 10 en 17 jaar worden 
daar binnengebracht met derdegraads brandwonden waarbij zelfs een operatie nodig is voor 
goed herstel. 
 
Zo liep deze week nog een 12-jarige jongen uit Rotterdam een ernstige brandwond op toen hij 
een filmpje op TikTok wilde nadoen. Hij stampte op een sterretjesfontein, maar het vuurwerk 
brandde een gat in zijn schoen, waarna het aan de binnenkant begon te smeulen. 
Deze Rotterdammer kwam er nog goed vanaf, maar de 12-jarige Finn zat een jaar in de 
lappenmand. Ook hij trapte vorig jaar kindervuurwerk uit nadat hij op TikTok had gezien hoe 
anderen dat deden. De vlam stak alleen zijn schoen aan en voor hij het wist zat zijn sok 
vastgebrand aan zijn huid. ‘Het voelde alsof mijn voet aan het slapen was. Het tintelde 
helemaal. Ik heb meteen mijn schoen uitgedaan en ben in de sneeuw gaan staan’, zegt Finn. 
 

 
De 12-jarige Finn had twee maanden lang een rolstoel nodig nadat hij gewond was geraakt 
door kindervuurwerk. © Privécollectie 

De jongen liep een derdegraads verbranding op, aan de onderkant van zijn voet. Twee 
maanden lang heeft hij in een rolstoel gezeten en moest hij zijn voet omhoog houden na een 
huidtransplantatie. Daardoor kon hij niet voetballen en niet met vriendjes afspreken. Pas deze 
week mocht hij zijn steunkous uitlaten waar hij al die maanden mee heeft moeten lopen. ‘Dat 
het zulke ernstige gevolgen zou hebben, had ik absoluut niet verwacht’, zegt Finn. 
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De voorbeelden laten volgens Martin Baardmans van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam 
zien dat ‘kindervuurwerk’ lang niet zo onschuldig is als het klinkt. Jongeren denken dat ze 
met de grondbloemen, tolletjes en sterretjes kunnen spelen, maar lijken te vergeten dat het 
vuur is, waarmee het ernstig mis kan gaan. 

De verwondingen zijn weliswaar meestal niet levensbedreigend, zoals wel kan gebeuren met 
het zwaardere legale of zelfs illegale vuurwerk, maar kinderen kunnen er wel nare littekens 
aan overhouden die ze hun hele leven bij zich dragen. ‘Vlammen maken heel snel diepe 
brandwonden. Probleem is vaak ook dat als het vuur in contact komt met kleding of schoenen 
het niet zomaar uit gaat.’ Baardmans ziet niet alleen kinderen voorbij komen die zelf stunten 
met het vuurwerk, maar ook omstanders, bijvoorbeeld omdat het in hun capuchon schiet. 
Ook ogen krijgen het nogal eens te verduren. Baardmans raadt ouders aan om hun kinderen 
niet alleen met vuurwerk te laten spelen. ‘En laat ze een vuurwerkbril dragen.’ Bron: AD, 17 
december 2021.  
 
Corona blijft nog lang onder ons. Welke coronapolitiek kiezen we? 
 
Waarden Het coronabeleid blijft maar hangen in crisismanagement, stelt Josette Daemen. 
Nodig is een fundamentele politieke discussie over hoe we samenleven met corona.  
 
Niet lang na het begin van de pandemie spraken wetenschappers al hun vermoeden uit dat 
het coronavirus nooit meer helemaal zou weggaan. Nu een ruime meerderheid van de 
bevolking gevaccineerd is, de besmettingscijfers niettemin recordhoogten bereiken, de zorg 
nog steeds piept en kraakt, en we weer een halve winter in halve lockdown zitten, kunnen we 
onze ogen niet langer voor deze realiteit sluiten: we zullen met het virus moeten leren leven. 
 
Josette Daemen is promovendus aan het Instituut Politieke Wetenschap (Universiteit Leiden). 
Dit is een ingekorte en bewerkte versie van een artikel dat verscheen in ‘Socialisme & 
Democratie (Wiardi Beckman Stichting). 
 
Hoe vaak dit cliché inmiddels ook herhaald is, de politiek lijkt de waarheid ervan nog steeds 
niet onder ogen te willen zien. Halsstarrig blijft ze de pandemie benaderen als een crisis die 
gemanaged moet worden; een probleem om te fixen. Het crisismanagementframe nodigt 
daarbij uit tot een technocratische benadering, met veel sturing van bovenaf en weinig inbreng 
van onderop. Het probleemoplossingframe sorteert op zijn beurt voor op ‘technological fixes’, 
zoals Testen voor Toegang en de CoronaCheck-app.  
 
Een goede omgang met corona als blijvend verschijnsel vereist dat we reflecteren op de vraag: 
in wat voor wereld willen we leven? Daarop zijn verschillende antwoorden mogelijk. In de ene 
wereld worden gezondheidsrisico’s maximaal ingeperkt, maar geven we veel van onze oude 
vrijheden en rechten op. In een andere wereld accepteren we meer ziekte en sterfte, maar 
houden we de scholen altijd open en blijft vaccinatie helemaal vrijwillig. In weer een andere 
wereld gooien we de belastingen omhoog, om coronahospitalen te bouwen en de publieke 
ruimte permanent in te richten op een optimaal geventileerde anderhalvemetersamenleving. 
 
Dit zijn maar voorbeelden. Het is aan politieke partijen om vanuit hun ideologische waarden 
te schetsen wat voor samenleving zij voor zich zien als corona daar langdurig onderdeel van 
uitmaakt. En het is aan ons om uiteindelijk tussen die verschillende toekomstbeelden te 
kiezen. 
 
In het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord vinden we niets wat ook maar in de buurt 
komt van zo’n toekomstvisie. Veel verder dan de vage belofte om de ‘pandemische paraatheid’ 
te versterken, komt de coalitie niet. En dus kunnen we de komende tijd een voortzetting 
verwachten van de gemankeerde coronapolitiek van het afgelopen anderhalf jaar. Liever dan 
een langetermijnplan uit te denken, wacht het kabinet steeds tot de nood zo hoog is dat 
beslissingen in crisissfeer moeten worden genomen – ook al gaat het om maatregelen die een 
drastische herschikking van de samenleving tot gevolg hebben. Liever dan zelf de regie te 
nemen, laat het kabinet zich leiden door het OMT – een selecte club medisch experts die noch 
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de brede visie, noch de democratische legitimiteit bezit om zulke verstrekkende besluiten te 
nemen.  
 
Ondertussen lijkt het daardoor alsof het niet onze politici zijn die de keuzes maken, maar 
alsof de wetenschap of het virus zelf dicteren wat te doen. En zo ontstaat de misvatting dat er 
geen verschillende toekomstbestemmingen bestaan waar we als samenleving tussen kunnen 
kiezen, maar dat er eigenlijk maar één weg is waar onze bestuurders ons hoe dan ook overheen 
zullen managen. Alternatieve richtingen presenteren ze als onmogelijk of absurd. Zo twitterde 
Hugo de Jonge over het 2G-systeem (alleen toegang voor gevaccineerden of van Covid 
herstelden): ‘Makkelijke keuzes bestaan niet, logische wel. Het is dit of vaker dicht.’ Terwijl 
het wetsvoorstel over dat systeem nog niet eens door het parlement is behandeld; terwijl er 
wel degelijk meer opties zijn dan de twee die De Jonge noemt; terwijl de uiteindelijke keuze 
voor een van die opties nooit alleen maar ‘logisch’ kan zijn, maar onvermijdelijk politiek is.  
 
Ook in de Tweede Kamer lijken partijen nog altijd bang om de corona-aanpak al te veel te 
politiseren. Op de flanken wordt er weliswaar stevig stelling genomen, de meeste partijen 
daartussenin beperken hun bijdrage tot bescheiden bijstellingen van het voorgestelde beleid 
– de avondklok een halfuurtje later; de coronapas toch niet uitbreiden naar de buitensport. 
En, zo haast men zich toe te voegen, de maatregelen moeten natuurlijk wel tijdelijk zijn.  

Maar wat als we nu eens erkennen dat zowel het virus als de maatregelen telkens minder 
tijdelijk blijken dan vooraf gedacht? Dat ze misschien wel helemaal nooit meer weggaan? Dan 
heb je een heel ander gesprek. Een gesprek over de vraag of we überhaupt wel zoiets als een 
avondklok of coronapas moeten willen. De meeste partijen lijken die fundamentele discussie 
niet aan te durven. Vooral de liberalen laten hier punten liggen. Waar je van de VVD en D66 
op grond van hun ideologische wortels grote terughoudendheid zou verwachten als het gaat 
om een idee als 2G, dat immers gepaard gaat met verregaande grondrechtsinperkingen, 
betonen juist deze partijen zich de warmste pleitbezorgers van dit soort maatregelen. 

Corona gaat voorlopig niet meer weg. Dat vraagt om een nieuwe coronapolitiek. Minder ‘varen 
op de wetenschap’, meer reflectie op de vraag: in wat voor wereld willen we leven? Laat politici 
zich daar tijdens die lange lockdownavonden eens op bezinnen. Bron: NRC, 17 december 
2021.  

Renze Klamer al weken vast in Zuid-Afrika: ‘Nog langer zonder mijn 
kinderen’ 

Renze Klamer heeft opnieuw een zware tegenslag te verwerken. De presentator zit al weken 
vast in Zuid-Afrika vanwege een positieve coronatest. Hij is al meermaals niet toegelaten op 
de KLM-vluchten terug naar huis. ‘Nog langer mijn kinderen niet zien. 

Net als vele andere landen heeft Nederland een aantal weken geleden een vliegverbod ingesteld 
op vluchten vanuit zuidelijk Afrika vanwege de nieuwe virusvariant. Op dat moment was 
Renze Klamer lekker vakantie aan het vieren, niet wetend dat hij daar voorlopig nog zou 
moeten blijven. 

Na een mooie rondreis wilde de presentator op 4 december terugvliegen van Johannesburg 
naar Amsterdam, maar dat feestje ging niet door. ‘Ik testte positief. Ik ging netjes in 
quarantaine’, zei hij op Twitter. ‘Al snel bleek dat ik positief bleef testen, ondanks het 
ontbreken van de symptomen.’ 

Omdat Renze positief bleef testen en uit een land met een zorgwekkende virusvariant komt, 
moest hij een positieve test van minimaal elf dagen oud hebben, een positieve test van 
maximaal 48 uur oud en een artsenverklaring dat er geen besmetting meer mogelijk is. 

Gisteravond had hij alles netjes voor elkaar voor zijn vlucht en kreeg zelfs een bevestigingsmail 
van KLM. ‘Toen kwam ik op het vliegveld bij de check-in van KLM, en liep het helemaal anders. 
Daar zei men dat ik ook een negatieve antigeentestuitslag nodig had.’ 
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De manager ter plaatse spreekt geen Nederlands maar laat de Engelstalige website zien van 
onze overheid, zo legt de presentator uit. ‘En dan is er opeens iets vreemds. Volgens deze 
Engelstalige website van onze zelfde overheid moet ik dus opeens wél ook een antigeentest 
kunnen laten zien.’ 

Een ander van KLM vertelt hem weer dat het eerste positieve PCR-testresultaat twee weken 
oud moet zijn, in plaats van de elf dagen die de overheid aangeeft. ‘En dus ook geen 
antigeentest. Wat is het nou mensen?!’ 

Ontzettend veel onduidelijkheid en voorlopig lijkt Renze dus nog wel even vast te zitten in 
Zuid-Afrika. ‘Resultaat: nog langer mijn kinderen niet zien, extra hotel- en testkosten en totaal 
geen duidelijkheid over welke regels ik moet aanhouden om morgen wel terug te kunnen 
vliegen.’ Bron: Ditjes en Datjes, 16 december 2021. 
 
Terwijl Amalia feestvierde: 18e verjaardag Noorse prinses Ingrid 
Alexandra uitgesteld 
 
De Oranjes liggen onder vuur nadat Amalia afgelopen zaterdag haar achttiende verjaardag 
vierde op het terrein van Huis ten Bosch. Maar het kan ook anders: terwijl Amalia aan het 
feestvieren was, besloot Noorwegen de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid 
Alexandra juist uit te stellen. 
    

Het verjaardagsfeest van Amalia werd zaterdag in de tuin achter paleis Huis ten Bosch gevierd. 
Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is dit op het laatste moment georganiseerd, nadat eerdere 
plannen over festiviteiten in het paleis waren geannuleerd. 

Maar hoewel er slechts 21 uitnodigingen waren verstuurd, gaat De Telegraaf ervan uit dat er 
ruwweg honderd bezoekers aanwezig waren. Wel zouden de gasten gevaccineerd zijn en ook 
pas na een QR-code binnen zijn gelaten. 

Toch zorgde het voor flink wat ophef. Met het aantal bezoekers werden de coronaregels aan 
de laars gelapt, want ook tijdens de verjaardag van Amalia gold het advies om maximaal vier 
gasten per dag te ontvangen. 

De Oranjes zitten behoorlijk met de kwestie in hun maag en inmiddels zou de Koning bij 
premier Rutte hebben ‘opgebiecht’ dat dit toch niet zo’n goed idee is geweest. 

Maar het kan ook anders, want in Noorwegen pakken ze de viering van de achttiende 
verjaardag van prinses Ingrid Alexandra heel anders aan. De prinses mag op vrijdag 21 januari 
achttien kaarsjes uitblazen en daarvoor was een galadiner en wat andere festiviteiten voor 
gepland. Maar het Noorse koningshuis heeft donderdag bekendgemaakt dat de verjaardag van 
de prinses wordt uitgesteld vanwege de coronasituatie. Bron: Ditjes en Datjes, 16 december 
2021. 

Had Amalia haar verjaardagsfeest met vier gasten moeten vieren? 
 
Prinses Amalia heeft met haar achttiende verjaardagsfeestje de huidige coronamaatregelen 
ruim overschreden, zo meldt De Telegraaf. Dit is niet de eerste keer dat de Oranjes zich niet 
helemaal aan de adviezen houden. Had Amalia haar verjaardagsfeest met vier gasten moeten 
vieren? 

Het feest zou oorspronkelijk plaatsvinden in het paleis Huis ten Bosch. Door de strengere 
regels omtrent corona is het verjaardagsfeest naar het park achter het paleis verplaatst. Met 
corona is rekening gehouden volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD): alle gasten hebben 
een test moeten doen van tevoren. Daarnaast was iedereen gevaccineerd en werd er afstand 
gehouden. Ook dat valt te lezen in De Telegraaf. Overigens is maximaal vier mensen over de 
vloer hebben een advies, geen verplichting. 
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De Rijksvoorlichtingsdienst benadrukt dat de verjaardag voor Amalia een belangrijk moment 
in haar leven is. In zijn analyse  zegt Telegraafjournalist Wouter De Winther: „Niemand zal de 
18-jarige Amalia een leuke verjaardag misgunnen, maar die gunfactor geldt net zo voor 
iedereen die geen prinses is.’ 

De mensen in het koningshuis hebben een voorbeeldfunctie. Als de prinses en haar familie 
de regels overtreden, is het geen verrassing wanneer het volk hetzelfde zou doen. Dit is 
bovendien niet de eerste keer dat de familie een onhandige stap zet tijdens de pandemie. 
Eerder stapten de Oranjes het vliegtuig in naar Griekenland, ondanks het advies van het 
kabinet om zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Bronnen zeiden tegen De Telegraaf dat het verjaardagsfeest van Amalia zo’n honderd gasten 
telde, terwijl de Rijksvoorlichtingsdienst beweert dat er 21 uitnodigingen zijn verstuurd. Toch 
is de RVD van mening dat het feest misschien geen fantastisch idee was. „De koning heeft de 
minister-president laten weten dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren 
in het eigen park.’ 

De meningen op Twitter zijn verdeeld over Amalia’s feestje. Ingrid vindt dat we als volk niet zo 
heftig moeten uitvallen tegenover de prinses. Twitteraar Jacqueline is van mening dat de 
koninklijke familie niet geeft om het volk. Tot slot zegt Lianne dat ze het vooral vervelend vindt 
hoe Mark Rutte ermee omgaat. Bron: De Telegraaf, 17 december 2021. 

Amerikaan draagt string als mondkapje en moet vliegtuig verlaten 
 
Een Amerikaanse man mocht niet mee met een vlucht van United Airlines nadat hij tegen de 
mondkapjesplicht protesteerde door een stuk ondergoed over zijn hoofd te draperen. In plaats 
van een mondkapje, dat verplicht is aan boord van alle vliegtuigen in de VS, droeg de man 
een string. 
 
De 38-jarige Adam Jenne deed dit om de ‘absurditeit’ van de mondkapjesverplichting onder 
de aandacht te brengen, zei hij tegen een lokale nieuwzender nadat hij uit vrije wil het vliegtuig 
had verlaten. Het toestel vertrok zonder hem uit Fort Lauderdale in de staat Florida. Volgens 
Jenne is het ‘onzin’ dat mondkapjes wel tijdelijk af mogen als mensen iets eten of drinken. 
Volgens Jenne kwam hij tijdens eerdere vluchten wel weg met het dragen van de string. Bron: 
Het Parool, 17 december 2021. 
 
VWS daagt Brits bedrijf voor de rechter vanwege heimelijke commissie 
mondkapjesdeal 
 
Het ministerie van Volksgezondheid daagt de Britse groothandel Bunzl voor de rechter om 
geld terug te halen dat de Staat te veel zou hebben betaald bij een grote aankoop van 
coronabeschermingsmiddelen. Dat heeft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis 
(Volksgezondheid, ChristenUnie) donderdag bekend gemaakt in een Kamerbrief.  
 
Het bedrijf regelde mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor de Nederlandse 
overheid en heeft daarbij volgens Blokhuis heimelijk zo’n twee miljoen euro aan commissies 
bedongen. Dat zou in onderhandelingen met Chinese leveranciers zijn gebeurd. 
 
Blokhuis wijst erop dat Bunzl in een artikel van de Volkskrant en op haar website heeft erkend 
dat er commissies zijn bedongen. ‘Daar bestaat dus geen misverstand over’. Het is volgens 
Blokhuis aan de rechter om te beoordelen of de geleden schade, die is ontstaan door toedoen 
van medewerkers van Bunzl, op het bedrijf kan worden verhaald. Blokhuis gaat ervan uit dat 
Bunzl verantwoordelijk is voor het handelen van medewerkers ‘en dus aansprakelijk’. Bron: 
Het Parool, 17 december 2021. 
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Kinderregels Oostenrijk bekend: twee PCR-testen en een antigeentest 
per week 

Kinderen die naar Oostenrijk reizen, kunnen tóch testen om zo gebruik te kunnen maken van 
skiliften, horeca en openbaar vervoer. Voor volwassenen waren de Oostenrijkse regels al 
duidelijk, nu zijn ook de ‘kinderregels’ bekend. 

Kinderen kunnen gebruik maken van een zogenoemde ‘Holiday Ninja Pass’. Die is eigenlijk 
bedoeld voor op de Oostenrijkse scholen, maar kan door toeristen tussen de 12 en 15 jaar ook 
gebruikt worden. Iedereen die na 31 augustus 2006 is geboren en niet gevaccineerd of hersteld 
is, kan door twee PCR-testen én een antigeentest per week toch meedoen met de sneeuwpret. 
De testen zijn gratis, aldus het Oostenrijks Toerismebureau naar aanleiding van een 
persconferentie van de Oostenrijkse autoriteiten. 

Iedereen boven de 16 jaar moet dus wél voldoen aan de 2G-eis, waarbij men alleen 
bijvoorbeeld een restaurant in kan met een vaccinatie- of herstelbewijs. Daarbij gelden nog 
altijd strikte boosterregels. Vanaf 3 januari is een enkele Janssen-prik niet meer geldig. 
Bovendien geldt voor andere vaccinaties dat de geldigheid beperkt is tot 270 dagen. 

Je komt overigens wél het land binnen met een negatief testresultaat. Aan de grens gelden 
namelijk andere eisen dan bijvoorbeeld bij skiliften en musea. 

Kinderen tot 12 jaar kunnen bovendien overal naar binnen zonder coronabewijs. Zij hoeven 
dus niet te testen, behalve in Wenen. Daar geldt een testverplichting voor iedereen ouder dan 
6 jaar. Bron: De Telegraaf, 17 december 2021. 
 
Vijfentwintig procent van besmettingen in Amsterdam Omikron 
 
Van de coronabesmettingen in Amsterdam is 25 procent veroorzaakt door de Omikron-
variant, schrijft klinisch microbioloog van het Amsterdam UMC Matthijs Welkers op Twitter. 
Vorige week maandag was dat nog 2.5 procent. 
 
Dit blijkt volgens Welkers uit een test die woensdag in Amsterdam werd uitgevoerd en 
waarvan donderdag de resultaten binnenkwamen. Volgens Welkers is de verspreiding van de 
Omikron-variant in Amsterdam een voorbode van wat er in de rest van Nederland gaat 
gebeuren.   
 
Van de positieve tests die dinsdag onderzocht werden, bleek het bij 14 procent om de 
Omikron-variant te gaan, vertelde OMT-lid Menno de Jong donderdagavond in 
EenVandaag. ’En dat allemaal ondanks de huidige maatregelen,’ voegt de viroloog toe. 
‘Omikron tegenhouden kan niet: binnen no time is de variant dominant.’ Bron: Het Parool, 17 
december 2021 
 
Portugal biedt Duitsland ziekenhuispersoneel en ic-bedden 
 
De Portugese overheid heeft Duitsland hulp aangeboden bij de bestrijding van het 
coronavirus. Portugal wil ziekenhuispersoneel naar Duitsland sturen of Duitse ic-patiënten 
opnemen om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. 
 
Tijdens de coronagolf begin dit jaar hielp Duitsland Portugal met twee teams van het leger die 
de zorg in het Zuid-Europese land ondersteunden. Portugal wil nu iets terugdoen voor de 
Duitsers omdat het in Duitsland juist op dit moment niet goed gaat in de zorg. Het is niet 
bekend of Duitsland de hulp accepteert. 
 
In Portugal stijgt het aantal coronabesmettingen ook snel, maar daar is 89 procent van de 
bevolking volledig ingeënt tegen het virus. Daarom zijn er minder ziekenhuisopnames en 
ernstig zieken dan in andere Europese landen, zoals Nederland en Duitsland. Bron: Het 
Parool, 16 december 2021. 
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Toerisme op Bali hard getroffen door corona 
 
Door de coronapandemie kregen veel landen harde klappen op vlak van toerisme, maar weinig 
toeristische trekpleisters deden het zo slecht als Bali. Door de strikte grenscontrole en een 
gesloten luchthaven om de pandemie in te perken, ging Bali van miljoenen internationale 
bezoekers naar slechts 45 in 2021.  
 
Naar verwachting valt het jaar verre van te redden, ondanks de droombestemming voor velen. 
Een domper voor een land zo afhankelijk van toerisme, zo meldt nieuwszender CNN. Bron: 
Het Parool, 16 december 2021 
 
Ongekend hoge stijging’ ziekmeldingen, leraren het vaakst absent 
 
Het aantal ziekmeldingen in de maand november is met een derde gestegen in vergelijking 
met oktober. Met name in het onderwijs meldden meer werknemers zich ziek. De stijging van 
het aantal ziekmeldingen is in een maand tijd nog niet eerder zo hoog geweest, melden 
arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.  
 
Het gemiddelde verzuimpercentage steeg in deze maand door naar 5,1 procent, volgens de 
arbodiensten een ‘uitzonderlijk hoog niveau’. Het coronavirus en de griep veroorzaakten het 
meeste verzuim. 
 
Het onderwijs was met een stijging van 77 procent meer ziekmeldingen in een maand tijd de 
grootste uitschieter. ‘Dat betekent 14 ziekmeldingen per 100 medewerkers in het onderwijs,’ 
zegt Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. Volgens de 
arbodiensten is dit de hoogste stijging ooit gemeten. 
 
In november stabiliseert volgens de arbodiensten doorgaans het aantal ziekmeldingen. In alle 
sectoren ligt het aantal ziekmeldingen nu boven het niveau van 2019 en 2020. In de zorg, 
waar het ziekteverzuim het hoogst is, steeg het aantal ziekmeldingen in november met 37 
procent. 
 
Een kleine groep van de mensen die door corona ziek wordt, houdt langere tijd klachten en 
een deel van hen is na twaalf weken nog niet aan het werk. Deze groep mensen is 
verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totaal aantal corona-verzuimdagen, aldus de 
arbodiensten. Dat leidt tot een ‘enorme impact’, zegt Van Amerongen. Als mensen bij de 
ziekmelding zeggen veel last te hebben van de klachten die door corona ontstaan, zoals 
kortademigheid en vermoeidheid, is dat een voorspeller van langdurig verzuim, zegt ze. 
 
De arbodiensten verwachten dat het verzuim in december zal dalen door de effecten van de 
coronamaatregelen van eind november. De maatregelen, zoals thuiswerken, dragen volgens 
Van Amerongen bij aan een afname van het aantal besmettingen. Ook blijft door de 
maatregelen de verspreiding van griep ‘beperkt’.  Bron: Het Parool, 16 december 2021 
 
Nederland blijft donkerrood op Europese kaart ondanks daling aantal 
coronabesmettingen 
 
Overal in Nederland daalt het aantal coronabesmettingen. Maar voor de kaart van 
coronabesmettingen in Europa heeft dat nog geen gevolgen. Het hele land blijft op het hoogste 
waarschuwingsniveau staan, voor de vijfde week op rij. Alle twaalf provincies zijn donkerrood. 
 
Het is voor het eerst sinds september dat het aantal besmettingen in alle provincies daalt. 
 
Limburg heeft opnieuw het hoogste aantal positieve tests, vergeleken met het aantal inwoners. 
In de afgelopen twee kalenderweken zijn daar bijna 26.000 besmettingen vastgesteld. 
Omgerekend komt dat neer op 2317 besmettingen op elke 100.000 inwoners, oftewel 1 op 
elke 43 Limburgers. Dat is 13 procent lager dan bij de kaart van vorige week. 
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Overijssel is de snelste daler. Daar ligt het aantal positieve tests 16 procent lager dan bij de 
kaart van vorige week. Ook in Zeeland, Gelderland en Utrecht daalt het aantal nieuwe 
besmettingen met meer dan 10 procent. 
 
De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese 
gezondheidsdienst waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
bij aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de 
twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 29 november tot en 
met 12 december. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat 
groen, oranje, rood en donkerrood. Op de vorige kaarten was Nederland een van de grootste 
brandhaarden van Europa, samen met Slowakije en Tsjechië.   Bron: Het Parool, 16 december 
2021. 
 
Canadese regering raadt niet-essentiële reizen over de grens af 
 
Canadezen worden opgeroepen om binnen de landsgrenzen te blijven. Alle niet-essentiële 
reizen worden afgeraden door de regering, vanwege de opkomst van de Omikron-variant van 
het coronavirus. Ook zal er weer meer worden getest bij binnenkomst in Canada, aldus 
premier Justin Trudeau. 
 
Ontario, de grootste en meest dichtbevolkte provincie van het land, heeft daarnaast besloten 
om bij grote evenementen zoals ijshockeywedstrijden nog maar vijftig procent van het totale 
publiek toe te laten. Alle volwassen inwoners van de provincie kunnen vanaf maandag een 
afspraak maken voor een boosterprik, mits het drie maanden geleden is dat ze hun laatste 
prik hebben gekregen.  Bron: Het Parool, 16 december 2021 
 
CBS: bevolking groeit de komende jaren meer dan eerder gedacht 
 
Onderzoekers van het statistiekbureau CBS verwachten dat de bevolking de komende jaren 
tijdelijk meer groeit dan eerder gedacht. Dat komt vooral omdat sinds de eerste helft van dit 
jaar meer kinderen worden geboren, vermoedelijk vanwege corona. 
 
In 2025 telt Nederland naar verwachting bijna 18 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 100.000 
meer dan de verwachting die de statistici vorig jaar uitspraken. 
 
Elk jaar rekent het CBS door hoeveel de bevolking naar verwachting groeit door te kijken naar 
trends in migratie, sterftes en geboortes. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het CBS de 
eerdere voorspelling heeft aangepast. 
 
De onderzoekers hadden eerder verwacht dat het aantal geboortes pas in 2023 en 2024 zou 
oplopen. Zij dachten dat tegen die tijd de ontwikkeling dat vrouwen steeds later moeder 
worden, zou stoppen. Volgens CBS-socioloog Tanja Traag lijkt het erop dat die omslag mede 
door corona wat vroeger komt. 
 
De diepere oorzaken zijn niet onderzocht, maar er zijn wel vermoedens. ‘Mensen vonden het 
om allerlei redenen een goed moment om aan kinderen te beginnen’, verwacht Traag. Die 
noemt onder meer dat het vele thuiswerken het praktischer heeft gemaakt om werk te 
combineren met privé. ‘Misschien zijn mensen zich ook meer gaan richten op hun gezin, in 
plaats van op de wijde wereld’, vult de socioloog aan. 
 
De pandemie heeft er ook voor gezorgd dat in 2020 en 2021 meer mensen zijn overleden. CBS 
gaat er vanuit dat dit een tijdelijke ontwikkeling is die weinig effect heeft op de bevolkingsgroei 
op de lange termijn. Door de vele reisbeperkingen kwamen minder migranten het land binnen. 
Tegelijk verhuisden minder mensen naar het buitenland. Daardoor is de bijdrage van migratie 
aan de bevolkingsgroei per saldo weinig veranderd. De onderzoekers verwachten dat deze 
ontwikkeling eveneens tijdelijk zal zijn. 
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De statistici hebben voor het eerst in drie jaar hun verwachtingen van het aantal huishoudens 
bijgesteld. Zij denken dat in 2038 de grens van 9 miljoen huishoudens zal worden bereikt. 
Dat is hoger dan de vorige prognose. Dat komt voornamelijk door de migratiegolf in het 
afgelopen decennium. Het was al te verwachten dat het aantal huishoudens hierdoor hoger 
uit zal pakken, maar dat is nu voor het eerst doorgerekend.  Bron: Het Parool, 16 december 
2021. 
 
Bewezen: wie niet dood wil moet prik halen 
 
Sommige mensen zijn nog steeds niet overtuigd dat het covid-vaccin bescherming biedt tegen 
ziekte en uiteindelijk tegen de dood. Fact keek naat een onderzoek van de universiteit van 
Oxford.  
 
Die studie keek naar vier landen, Chili, de Verenigde Staten, Engeland en Zwitserland. Voor 
alle data die ze kregen van de gezondheidsdiensten in die staten corrigeerden ze voor 
onderrapportage en vaccinatiegraad. 
 
De conclusie? Wereldwijd zijn 18 miljoen mensen gestorven aan Corona. 
 
In alle landen is de kans om te sterven aan Corona voor ongevaccineerden veel hoger. 
Zwitserland spant de kroon, waar de kans acht keer zo groot is om zonder bescherming aan 
het virus te bezwijken. In Chili, waar de vaccinatiegraad hoog is, ligt de kans maar 50 procent 
hoger. Waarschijnlijk omdat de ongevaccineerden daar meeliften op de grote aantallen gezette 
prikken. 

In alle landen die zijn onderzocht behalve Zwitserland, daalt overigens het aantal sterfgevallen 
door Corona. Zowel onder gevaccineerden als ongevaccineerden. Dat komt omdat er steeds 
betere behandelmethodes beschikbaar zijn voor de ziekte. 

En hoe zit het in Nederland? Dat weten we niet: die cijfers houdt het RIVM niet bij. Bron: 
MSN.nl, 17 december 2021. 

Frisdrank duurder door invoering suikertaks: ‘Effect is bewezen’ 

Het kabinet-Rutte 4 wil op termijn een suikerbelasting invoeren, staat in het coalitieakkoord. 
En dat gaan we allemaal merken: frisdranken en sappen zullen duurder worden. 
Voedingsexperts zijn opgetogen: ‘Het is een heel goed begin in de strijd tegen overgewicht.’ 

VVD, D66, CDA en CU willen ‘bindende afspraken met de industrie over gezondere 
voedingsmiddelen’ maken. Het moet allemaal nog worden uitgewerkt, maar kortgezegd is 
beloofd: ‘We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken. We bezien hoe we op termijn 
een suikerbelasting kunnen invoeren en de btw op groente en fruit naar nul procent kunnen 
verlagen.’ 

Concreter dan dat wordt het nog niet, maar deze korte zinnen zorgen voor enthousiasme bij 
het Voedingscentrum, dat voorlichting geeft over voedsel en voeding. ‘Die combinatie van het 
duurder maken van suikerhoudende producten zoals frisdrank, en het goedkoper maken van 
gezond eten, is het best. Hoe groter de discrepantie wordt, hoe beter’, zegt Liesbeth Velema, 
expert voeding en gedrag. 

Al jaren wordt opgeroepen iets te doen tegen overgewicht. Vijftig procent van de Nederlanders 
is te zwaar. De overheid wil dit percentage in 2040 terugdringen naar 38 procent. 

Gewichtsverlies is door de coronacrisis nóg urgenter geworden. Gezondheidsproblemen doen 
zich vooral voor bij vooral mensen met overgewicht. Een groot deel van de zorgkosten is 
bovendien verbonden aan een ongezonde leefstijl. 
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Het kabinet ondertekende in 2018 het Nationaal Preventieakkoord, waarin meer dan 200 
afspraken en doelen staan. ‘Daar kan deze politieke beslissing aan bijdragen’, legt Velema uit. 

En de maatregel gaat – al is het afhankelijk van hoe het wordt ingevuld – zeker effect hebben. 
‘Er is genoeg wetenschappelijk bewijs dat het een effectief middel kan zijn om 
suikerconsumptie terug te dringen.’  

Dat bewijs komt uit vele andere landen die al een suikertaks – of een vorm ervan – hebben 
ingevoerd. In Mexico, Zuid-Afrika, Chili, de Filipijnen, en ook dichter bij huis: het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vorig jaar na een analyse nog 
geconcludeerd: de verkoop van belaste frisdrank neemt af. In het Verenigd Koninkrijk en 
Noorwegen worden meer gezondere alternatieven verkocht. En in het Verenigd Koninkrijk 
hebben fabrieken hun recepten aangepast als gevolg van de maatregel. 

En dat laatste is ook winst, zegt Velema. ‘Mensen kunnen daar nog wel hun cola kopen, maar 
wel met veel minder dan suiker dan hier in Nederland.’  

Het effect van de suikertaks hangt van veel factoren af, zoals de hoogte ervan, de 
beschikbaarheid van alternatieve voedingsmiddelen, de relatieve prijs van eten, iemands 
bestedingspatroon en andere veranderingen in kosten van levensonderhoud. ‘Dus dat is altijd 
wel afwachten. Maar de overheid geeft in ieder geval nu al een goed signaal.’ 

Hoeveel duurder moeten frisdrank en sap worden om echt effect te zien van de maatregel? ‘In 
theorie kan een prijsstijging van 10 procent al leiden tot een verkoopdaling van 9 tot 13 
procent. En als je nog wat verder gaat, zo’n 20 procent prijsstijging, dan zie je een nog sterker 
effect. Mensen kiezen dan echt voor minder suikerhoudende dranken.’ 

Voedseltoezichthouder foodwatch is ook blij met het voornemen om een suikertaks in te 
voeren. ’Consumenten roepen al jaren om maatregelen om de ongezonde voedingsindustrie 
aan te pakken. De ervaring heeft vaak genoeg uitgewezen dat vrijwillige afspraken met de 
voedingsindustrie niet werken.’ 

Foodwatch is verheugd dat de regering ‘eindelijk tot effectieve acties overgaat’. ‘De schappen 
staan vol ongezonde frisdrank, gezonde voeding is vaak duurder dan ongezonde en kinderen 
worden overstelpt met reclame voor junkfood’, zegt de consumentenorganisatie. Bron: RTL 
Nieuws, 16 december 2021. 
 
Het kabinet wil liefst verder gaan met huidige coronawetgeving 
 
Het demissionaire kabinet wil de wetgeving waarin de coronamaatregelen zijn vastgelegd - de 
Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) - het liefst zoals nu telkens blijven verlengen met 
drie maanden. Het parlement had al meerdere malen aan het kabinet gevraagd hoe de 
toekomst van de wet eruit ziet. 
 
Minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) schrijft aan de Tweede Kamer dat er ook andere 
opties zijn, maar dat deze de voorkeur van het kabinet heeft omdat daarmee ‘het tijdelijk 
karakter van de Twm wordt gerespecteerd’. Bovendien geeft deze keuze volgens hem de 
Kamers de meeste ruimte om invloed uit te oefenen. En de regering kan makkelijk onderdelen 
van de wet laten vallen als die niet meer nodig zijn. 
 
Twee andere opties als coronawetgeving ziet het kabinet niet zitten. De eerste is de 
mogelijkheid om een beperkt aantal bestaande bepalingen permanent te maken. Dat is echter 
alleen mogelijk volgens De Jonge als het coronavirus onder controle is. Daardoor valt deze af. 
De andere optie is om alle bestaande bepalingen permanent te maken. Het kabinet ziet hier 
weinig in omdat dan het tijdelijke karakter verdwijnt die de Twm wel heeft. Verder hebben 
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beide Kamers dan niet meer de mogelijkheid ‘om elke drie maanden door middel van een 
goedkeuringswet al dan niet in te stemmen met het in stand blijven van deze bevoegdheden’. 
 
Het kabinet gaat er gezien de huidige besmettingsaantallen en de Omikron-variant vanuit dat 
de Twm verlengd moet worden van 1 maart tot 1 juni volgend jaar. Bron: De Telegraaf , 15 
december 2021. 
 
Nederlandse donatie vaccins aan Covax komt op gang 
 
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. 
Zo’n 6,3 miljoen vaccindoses zijn aangekomen in onder 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 Kamer dat er tot dat moment een half 
miljoen doses aan het vaccinatieprogramma Covax van onder meer de 
Wereldgezondheidsorganisatie gedoneerd waren. Dat aantal was lager dan voorzien als gevolg 
van praktische problemen. Inmiddels zijn er ruim 500.000 vaccins van 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. 
 
Uit de eigen voorraad heeft Nederland ook nog buiten Covax om ruim 4,23 miljoen vaccins 
bilateraal gedoneerd aan Indonesië, Suriname, Kaapverdië en Namibië. Daarnaast is het 
kabinet van plan om nog eens 4 miljoen doses uit eigen voorraad weg te geven. Dat is als 
gevolg van de huidige versnelde boostercampagne tijdelijk uitgesteld, maar deze vaccins zullen 
in het nieuwe jaar alsnog zo snel mogelijk worden gedoneerd. 
 
Met de al geleverde bilaterale donaties, samen met de 22,55 miljoen vaccins aan Covax, wordt 
het doel om dit jaar 27 miljoen vaccins te doneren gehaald, schrijven de ministers. Bron: De 
Telegraaf , 15 december 2021. 
 
Kuipers: ministerie wilde geen zorgpersoneel uit buitenland halen 
 
De zorgsector had een plan om de capaciteit van de intensive cares te vergroten door artsen 
en verpleegkundigen uit het buitenland te halen en de behandelingen op bepaalde plekken te 
concentreren. Maar het ministerie van Volksgezondheid wilde dat niet, zei Ernst Kuipers, 
voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, woensdag in de Tweede Kamer. 
 
De Volkskrant bracht het plan dinsdag naar buiten. Intensive cares zouden honderd bedden 
extra beschikbaar krijgen. ‘Er is destijds door het ministerie besloten: we willen graag dat 
jullie andere opties exploreren’, zei Kuipers. Vervolgens besloot de sector om te kijken of 
studenten meer ingezet konden worden.  
Kuipers ging niet in op de redenen van het ministerie, maar zei wel dat het invliegen van 
medewerkers niet eenvoudig is: ‘Je moet mensen hiernaartoe halen, teams formeren, zo nodig 
extra opleiden. Dat is kostbaar.’ Aruba en Curaçao hebben eerder artsen en verpleegkundigen 
uit het buitenland gehaald. ‘Toen deze mensen er klaar voor waren, was de golf door vaccinatie 
grotendeels voorbij.’   
 
Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), 
bevestigt het bestaan van het plan ook. ‘We hebben in september hard gewerkt aan een plan, 
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maar het is niet een helemaal uitgewerkt plan. Het is in een aardig stadium naar het ministerie 
gestuurd. Toen is gezegd: we gaan het niet verder uitwerken’, zei Gommers woensdag op NPO 
Radio 1. 
 
Gommers zegt dat er ‘oriënterende gesprekken’ zijn geweest met bedrijven die 
verpleegkundigen uit landen als India en de Filipijnen halen. Als het ministerie groen licht 
had gegeven, zou de volgende stap zijn geweest om te kijken of het daadwerkelijk zou lukken 
de mensen binnen ‘twee of drie maanden’ naar Nederland te halen. Bron: De Telegraaf , 15 
december 2021. 
 
Groot onderzoek naar effectiviteit coronavaccin bij hiv-patiënt 
 
In Afrika wordt een grote studie opgezet om uit te zoeken hoe effectief het Moderna-
coronavaccin is onder mensen die hiv-positief zijn. Er doen zo’n 14.000 proefpersonen in acht 
landen mee aan het onderzoek, melden onderzoeksorganisaties CoVPN en South African 
Medical Research Council.  
 
Het zou gaan om de eerste grote studie die specifiek is bedoeld om te kijken hoe mensen met 
hiv, het virus dat aids kan veroorzaken, reageren op het vaccin. Er wordt dan ook gekeken 
wat bijvoorbeeld de optimale dosis is voor die groep. Onderzoekers kunnen volgens de 
organisaties ook meteen evalueren hoe bruikbaar het vaccin is tegen de nieuwe Omikron-
variant van het coronavirus. 
 
De studie krijgt de naam Ubuntu en wordt opgezet in Zimbabwe, eSwatini (voormalig 
Swaziland), Botswana, Malawi, Zambia, Oeganda, Kenia en Zuid-Afrika. In dat laatste land is 
naar schatting zo’n 13 procent van de bevolking besmet met hiv. Bron: De Telegraaf , 15 
december 2021. 
 
In Duitsland dreigt tekort aan coronavaccins 
 
In Duitsland dreigt een tekort aan coronavaccins doordat meer mensen sneller een extra prik 
krijgen. Een Duitse organisatie van artsen spreekt over een ‘fataal signaal’ en reageert met 
onbegrip nadat de kersverse gezondheidsminister Karl Lauterbach heeft erkend dat er niet 
voldoende doses zijn. 
 
De bewindsman liet onlangs de voorraad inventariseren. Voor het eerste kwartaal van het 
nieuwe jaar is er te weinig. ‘Dat was een verrassing voor velen, ook voor mij’, aldus de 
sociaaldemocraat Lauterbach tegen Duitse media. Hij probeert snel nieuwe vaccins te 
bestellen, ook direct bij bedrijven ‘maar het moet allemaal wel conform de Europese regels’. 
 
Volgens de minister van Werkgelegenheid, Hubertus Heil, ligt de schuld voor het tekort bij de 
vorige gezondheidsminister Jens Spahn. Die zou geen schoon schip hebben gemaakt. 
Daardoor krijgt de nieuwe regering de problemen nu op het bordje, aldus Heil, een partijgenoot 
van Lauterbach. Bron: De Telegraaf , 15 december 2021. 
 
Meer Nederlanders naar vakantieparken in vervroegde kerstvakantie 
 
Veel Nederlanders kiezen ervoor volgende week tijdens de vervroegde kerstvakantie voor 
basisscholen naar een vakantiepark te gaan. Vakantieparken zien sinds een aantal dagen een 
opvallende stijging in het aantal boekingen voor verblijven van maandag tot vrijdag.  
 
Op de coronapersconferentie van dinsdagavond kondigden demissionair premier Mark Rutte 
en coronaminister Hugo de Jonge aan dat basisscholen volgende week dichtgaan om het 
aantal coronabesmettingen terug te dringen. Ook was het verzoek aan ouders kinderen zoveel 
mogelijk in de eigen bubbel te houden en bijvoorbeeld minder met andere kinderen te laten 
spelen. 
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Vooral de ketens Center Parcs, Roompot, Landal GreenParks en Libéma zien een stijging in 
het aantal boekingen. Center Parcs kijkt naar aanvullende maatregelen om kinderen op 
bepaalde plekken zoveel mogelijk uit elkaar te houden, maar vaker komt het aan op de eigen 
verantwoordelijkheid van ouders. 
 
Center Parcs zegt rekening te gaan houden met het onderling afstand houden van kinderen 
op plekken waar zij anders dicht op elkaar zouden zitten, zoals aan knutseltafels. In zogeheten 
doorstroomlocaties zoals zwembaden gelden al maxima voor de aantallen bezoekers vanwege 
de verplichte 1,5 meter afstand, die de parken zeggen te volgen. Daar voegen ze aan toe dat 
ouders er uiteindelijk over gaan in hoeverre kinderen met kinderen uit andere gezinnen in 
aanraking komen. ‘Wij zijn geen politie of boa’, aldus een woordvoerster van Landal. 
 
De parken van Roompot kwamen in een paar dagen tijd voor zo’n tien procent voller te zitten, 
meldt een woordvoerder. ‘Dat is boven de verwachtingen.’ Center Parcs zag voor de hele 
kerstvakantie, maar met name voor volgende week, de afgelopen dagen ‘een enorme 
hoeveelheid extra boekingen.’ Datzelfde geldt voor Landal, dat spreekt van ‘een flinke stijging 
de afgelopen twee dagen’. Zij kunnen daar geen cijfers bij geven. 
 
Ook parken van Libéma, zoals Safari Resort en Vakantiepark Beekse Bergen, kwamen de 
afgelopen dagen meer in trek voor de eerdere week kerstvakantie. Het Safari Resort is nu voor 
die periode voor 95 procent volgeboekt, waar dat vorige week nog voor zo’n 65 procent was. 
Bron: De Telegraaf , 15 december 2021. 
 
RIVM verwacht dat luchtkwaliteit verder zal verbeteren 
 
De concentraties stikstofdioxide langs Nederlandse wegen vielen in coronajaar 2020 voor het 
eerst binnen de Europese normen, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Hoewel de afname van de luchtvervuiling voor een deel te danken was aan de 
coronamaatregelen, verwacht het instituut dat de verbetering de komende jaren verder zal 
doorzetten.  
 
Door de coronamaatregelen remde de economie af en werd het rustiger op de wegen. Het effect 
daarvan ziet het RIVM ook in de hoeveelheid fijnstof die in de lucht terechtkwam. Die voldoet 
nog niet overal aan de Europese grenswaarden, maar wel op de meeste plekken. 
De corona-effecten zijn hoogstwaarschijnlijk maar tijdelijk. Toch ziet het RIVM ook los 
daarvan een stijgende lijn. De verwachting is dat verkeer, industrie en veehouderijen minder 
stikstofdioxide en fijnstof zullen gaan uitstoten. Bron: De Telegraaf , 15 december 2021. Bron: 
De Telegraaf , 15 december 2021. 
 
Gommers: prognoses over Omikron-variant zijn ongelofelijk somber 
 
Als de Omikron-variant van het coronavirus leidt tot een nieuwe golf besmettingen en nieuwe 
instroom in de ziekenhuizen, zoals wordt gevreesd, kan de situatie in de ziekenhuizen heel 
ernstig worden. Daarvoor heeft Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
voor Intensive Care (NVIC), woensdag gewaarschuwd op NPO Radio 1. Volgens Gommers zijn 
de prognoses ‘ongelofelijk somber’. 
 
Gommers is hoofd van de afdeling intensive care in het Erasmus MC in Rotterdam. „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 hij. Bron: De Telegraaf , 15 december 2021.  
 
Defensie verdubbelt aanbod aan GGD, inzet nog onbekend 
 
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.  
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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 
januari de kans heeft gekregen om een boosterprik te halen. De GGD’en vaccineren verreweg 
de meeste mensen. Volgens hun overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland hebben 
ze 9000 extra mensen nodig om die prikken te zetten. Bron: De Telegraaf , 15 december 2021. 
 
Chemène (15) verkleumt in het klaslokaal zonder jas: ‘Keer op keer word 
ik eruit gestuurd’ 
 
Ramen en deuren open voor de luchtverversing. Sinds het begin van de coronapandemie is 
het de normaalste zaak van de wereld op de middelbare school. In de zomer is het geen 
probleem, maar ‘s winters lopen leerlingen soms te blauwbekken in de klas. Zeker als je van 
je school dan nog steeds geen jas aan mag. Voor mavo 4-leerling Chemène Van der Mast (15) 
uit Hellevoetsluis is het een groot probleem. Keer op keer wordt ze als hardleerse jasdrager 
het lokaal uitgestuurd. 
 
De laatste weken verlopen de schooldagen van Chemène, die op het Penta Jacob Van Liesveldt 
in Hellevoetsluis zit, vaak volgens een vast patroon. Aan het begin van een les vraagt ze aan 
de docent of de ramen dicht mogen. Door de kou en de tocht – vaak staat de deur ook nog 
open – kan ze zich namelijk amper concentreren. Blijft het raam open? Dan houdt ze haar jas 
aan. Bron: AD, 17 december 2021. 
 

 
 
Chemène, een mavo 4-leerling op het Penta Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis, mag geen 
jas aan in de klas. Ondanks dat ze loopt te blauwbekken door de benodigde luchtventilatie. © 
Frank De Roo 
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Kabinet onderzoekt OMT-advies 
 
Een groot deel van het kabinet buigt zich zaterdag over het nieuwe OMT-advies over de 
Omikron-variant van het coronavirus. Het spoedoverleg aan het begin van de middag wordt 
digitaal gehouden, aldus ingewijden. 
 
Afhankelijk van de uitkomst van het overleg zal snel een persmoment volgen, waarin mogelijk 
nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Opmerkelijk verbod Noord-Korea: elf dagen lang verboden te lachen 
 
De komende elf dagen is het bij wet verboden om te lachen in Noord-Korea. Dat klinkt 
misschien als een grap, maar het is de realiteit in het Aziatische land. De Noord-Koreaanse 
dictator Kim Jong-un wil met het verbod op gepaste wijze herdenken dat het tien jaar geleden 
is dat Kim Jong Il overleden is. Een feestje of verjaardag vieren is tijdelijk uit den boze. Het is 
niet voor het eerst dat de Noord-Koreaanse autoriteiten van de bevolking eisen om in zak en 
as te zitten.  
 
Noord-Korea houdt vanaf vrijdag elf dagen van nationale rouw ter nagedachtenis van Kim 
Jong Il, de voorganger van Kim Jong-un die tien jaar geleden overleed. In die periode mogen 
de Noord-Koreanen niet lachen, alcohol drinken en deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, zo 
maakte de autoritaire overheid bekend. Boodschappen doen is alleen op 17 december, de dag 
waarop Jong Il overleed, verboden. 
 
‘In het verleden zijn veel mensen die tijdens de rouwperiode betrapt werden op drinken of 
dronkenschap gearresteerd en behandeld als ideologische criminelen. Ze werden weggebracht 
en niemand zag hen nog’, vertelt een bron over de strenge maatregelen aan Radio Free Asia. 
‘Zelfs als een familielid sterft tijdens de rouwperiode, mag je niet hardop huilen en het lichaam 
mag pas weggebracht worden na die elf dagen. Verjaardagen mogen ook niet gevierd worden.’ 
 
Een andere bron uit het hermetisch gesloten land voegt eraan toe dat politieagenten de taak 
krijgen om uit te kijken naar mensen die er „niet bedroefd genoeg’ uitzien. ‘De hele maand 
december moeten ze daarop toezien. Zij moeten mensen die het rouwen niet ernstig nemen 
meteen oppakken.’ 
 
Kim Jong Il was van 1994 tot aan zijn dood door een hartaanval in 2011 aan de macht in 
Noord-Korea. Daarna nam zijn jongste zoon Kim Jong-un het van hem over. Volgens berichten 
uit het land kampt een groot deel van de bevolking met voedseltekort. Officiële coronacijfers 
zijn er niet. Bron: De Telegraaf, 16 december 2021.  
 
De Britse coronacijfers breken record na record 
 
De Britse coronacijfers breken record na record. Voor de derde dag op rij is het hoogste aantal 
nieuwe coronabesmettingen geteld sinds het begin van de uitbraak vorig jaar. 
 
Het Verenigd Koninkrijk registreerde het afgelopen etmaal ruim 93.000 infecties. Toen 
woensdag het oude record van begin januari werd verpletterd, zeiden de 
gezondheidsinstanties een ‘duizelingwekkende’ stijging te verwachten door de razendsnel 
oprukkende Omikron-variant. De autoriteiten spreken van een tsunami. Bron: AD, 17 
december 2021.  
 
Na coronabesmetting zeker 13 maanden immuun voor herinfectie met 
Deltavariant 
 
Wie een infectie met SARS-CoV-2 achter de rug heeft, is lang immuun. Onderzoek uit Oxford 
toont aan dat de immuniteit tegen herinfectie met de Deltavariant zeker 13 maanden duurt. 
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Landen met een tekort aan vaccins zouden daarom moeten overwegen om vaccinaties of 
boosters voor eerder geïnfecteerde patiënten uit te stellen om de toegang te vergroten, stellen 
de onderzoekers van Oxford University in een publicatie in Infectious Diseases Society of 
America.  
 
In totaal zijn er meer dan een half miljoen coronapatiënten gevolgd en getest in het onderzoek. 
De bescherming van de eerdere infectie tegen herinfectie met delta was 85,4%. De algehele 
bescherming van de eerdere infectie -er waren ook andere varianten- was 85,7% en hield tot 
13 maanden aan. Patiënten ouder dan 65 jaar hadden een iets lagere bescherming. 
 
In ons land hebben bijna 3 miljoen Nederlanders al corona gehad; er zou bij dus hen een 
behoorlijke bescherming zijn tegen de deltavariant. De auteurs publiceerden dit artikel 
afgelopen week en hierin is nog geen rekening gehouden met de Omikron-variant. Virologen 
houden er rekening mee dat een eerder doorgemaakte corona-infectie ook een lange 
immuniteit oplevert tegen de Omikron-variant. Bron: De Telegraaf, 17 december 2021. 
 
Corona zorgt voor record aan huisvuil  
 
In het coronajaar 2020 zaten we massaal thuis, waardoor een recordhoeveelheid troep werd 
weggegooid. Per Brabander ging het gemiddeld om 534 kilo ingezameld huisvuil, tegenover 
499 kilo in 2019. Bijna 8 procent meer. 
 
In totaal werd bijna 1,4 miljard kilo huisvuil opgehaald in Brabant. In heel Nederland was dat 
ruim 9 miljard kilo aan vuilniszakken, oud papier en troep uit de tuin. 
 
De gemeente Woensdrecht springt eruit in Brabant met 833 kilo per inwoner, waar 534 in 
Brabant het gemiddelde is. Oss scoort met 720 kilo ook bovengemiddeld, net als Halderberge 
met 712 kilo. 
 
Inwoners van plattelandsgemeenten produceren over het algemeen meer afval dan 
stedelingen, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Maar niet altijd. De gemeente Deurne haalt 
het minste afval op van alle gemeenten met 349 kilo per inwoner. Reusel-De Mierden (355) en 
Bladel (397) blijven ook onder de 400 kilo per inwoner. 
 
Van de grote steden scoort Tilburg met 426 kilo het laagst. Breda (510) en Den Bosch (542) 
zitten daar ruim boven. Van Eindhoven zijn geen cijfers bekend. 
 
Door corona is ook de jarenlange daling van de hoeveelheid ingezameld oud papier in 2020 
tot stilstand gekomen. Net als in 2019 werd gemiddeld 48 kilo per inwoner ingezameld.  
 
Door digitalisering wordt er steeds minder papier gebruikt en weggegooid, maar mede door 
corona zijn er meer pakketjes bij webwinkels besteld die veelal verpakt zijn in kartonnen 
dozen.  
 
Nederlanders gooiden vooral meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) weg en meer huishoudelijk 
afval weg. Wegens de coronamaatregelen kon men er vorig jaar een stuk minder op uit. Het 
CBS zag dat men daardoor drukker bezig was in de eigen tuin, wat heeft geleid tot meer 
groenafval. Ook ging men vorig jaar niet tot nauwelijks uit eten, wat ook tot meer afval thuis 
heeft geleid. Bron: Omroep Brabant, 17 december 2021. 
 
Taiwan vreest voor corona uit laboratoriummuis 

Een door een labmuis besmette vrouw had veel contacten in de Taiwanese hoofdstad. 

Casusnummer 16.816, zo wordt de assistent-laboratoriummedewerkster genoemd in een 
onderzoeksrapport van de Central Epidemic Command Center in Taiwan. De jonge vrouw 
werd op 19 november tijdens haar werk in een streng beveiligd biologisch laboratorium van 
het Genomic Research Center op de universiteitscampus van Academia Sinica in Taipei 
gebeten door een labmuis. Dat dier was besmet met het coronavirus, SARS-CoV-2. 
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Uit een rapportage in de krant Taiwan News over het laboratoriumongeluk blijkt dat het 
incident uitermate slordig is afgehandeld. Naar het zich laat aanzien is het met een sisser 
afgelopen. 
 
Om onduidelijke redenen liet de vrouw zich niet op corona testen meteen na het bijtincident. 
Dat deed ze evenmin toen ze op 26 november steeds erger moest hoesten. Toen ze op 8 
december ook nog reuk- en smaakproblemen kreeg, liet ze zich alsnog testen. De volgende 
dag  kwam de uitslag: positief! 
 
De vrouw was volledig gevaccineerd met het Moderna-vaccin; het ging hier dus om een 
doorbraakinfectie. Sequencing van het positieve monster wees uit dat ze besmet was met de 
Deltavariant van het virus. Maar het was genetisch wel verschillend van eerdere 
Deltabesmettingen onder de Taiwanese bevolking. Dat deed vermoeden dat ze de infectie had 
opgelopen in het lab. 

Het onderzoek van de Central Epidemic Command Center dat volgde, leverde nieuwe 
onthutsende feiten op. De vrouw bleek gewerkt te hebben met muizen die besmet waren met 
de Alfavariant van het virus. In hetzelfde lab werkten wel twee andere onderzoekers met de 
Deltavariant. Een grondige inspectie toonde aan dat monsters van enkele tafels, deurklinken 
en andere oppervlakken positief waren voor SARS-CoV-2. Buiten het lab werd geen 
virusmateriaal aangetroffen. 

Ook bleek dat de vrouw half oktober al eens eerder was gebeten door een laboratoriummuis. 
Dat incident had zij gemeld aan haar baas, maar die had het vervolgens niet verder 
gerapporteerd, wat tegen de veiligheidsregels is. 

Wat niet zal hebben meegeholpen was dat Casus 16.816 op 3 december ontslag had genomen, 
vanwege kritiek die ze kreeg op de kwaliteit van haar werk. In haar besmettelijke 
periode reisde de vrouw per metro en bus door Taipei, ging regelmatig dineren in verschillende 
restaurants en bezocht vele winkels.  
 
Het aantal nauwe contacten van de vrouw dat in kaart is gebracht liep afgelopen week op tot 
453.  

Op een enkeling na, die nog wacht op de uitslag, zijn deze contacten allemaal negatief getest. 
Sommigen zijn uit zichzelf in quarantaine gegaan, maar allemaal hebben ze van de 
gezondheidsautoriteiten het verzoek gekregen zichzelf de komende tijd goed te controleren op 
mogelijke ziekteverschijnselen. In de directe omgeving van het lab op de universiteitscampus 
zijn nog eens bijna 700 mensen getest, ook allemaal negatief.  

Taiwan heeft corona vanaf het begin goed onder de duim weten te houden door inkomende 
reizigers streng te controleren. Het zou een blamage zijn als het virus via een lab toch nog een 
uitbraak op het eiland weet te veroorzaken. Bron: NRC, 17 december 2021.  

Josep Guardiola schrapt persconferentie uit vrees voor corona  

Josep Guardiola heeft zijn persconferentie voor het uitduel van Manchester City van zondag 
met Newcastle United geannuleerd. De oefenmeester wil volgens Engelse media eerst zeker 
weten of hij in aanloop naar het Premier League-duel wel of geen corona heeft.  

Guardiola zou geen volledige duidelijkheid hebben gekregen na een eerste test. Hij heeft nu 
een PCR-test aangevraagd, aldus onder meer Sky Sports. Guardiola reisde afgelopen week 
naar Spanje om een bijeenkomst bij te wonen waar Sergio Agüero vertelde dat hij vanwege 
hartproblemen stopt met voetballen. Agüero speelde tot afgelopen seizoen onder Guardiola bij 
Manchester City. 

Vorig jaar april verloor Guardiola zijn moeder Carrió aan het virus. Ze overleed op 82-jarige 
leeftijd. In Engeland is de meer besmettelijke Omikron-variant al een stuk meer verspreid dan 
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in Nederland. Toch zijn de stadions nog geopend voor publiek. Toeschouwers moeten wel een 
coronatoegangsbewijs laten zien.  

De nieuwe coronagolf die Groot-Brittannië momenteel overspoelt, begint ook voor de Premier 
League een steeds groter probleem te worden. Voor het komend weekeinde zijn al vijf 
wedstrijden op het hoogste niveau uitgesteld, omdat clubs door het grote aantal besmettingen 
geen volwaardige ploeg meer op de been kunnen brengen. Eerder werden ook al diverse duels 
geannuleerd, waaronder de wedstrijd tussen Leicester City en Tottenham Hotspur die 
donderdagavond zou worden gespeeld. Bron: Voetbal Zone, 17 december 2021.  

Voordringen bij boosterprik tegen corona kan door te liegen over je 
geboortejaar  

Iedere dag zijn weer nieuwe geboortejaren aan de beurt om hun boosterprik tegen het 
coronavirus in te plannen. Maar het systeem op de website blijkt lek. Je kunt makkelijk over 
je geboortejaar liegen om eerder een boosterafspraak te maken. 

Dat blijkt uit eigen onderzoek van EenVandaag. Op de website planjeprik  kan je gemakkelijk 
een geboortejaar invullen dat niet klopt. Log je vervolgens in met je DigiD, dan kun je gewoon 
een afspraak inplannen. 

Bij de eerdere reguliere vaccinatieronde werd je afspraak geannuleerd als je geboortejaar niet 
klopte. Je werd dan nagebeld en je afspraak ging in de prullenbak. Maar navraag leert dat dit 
nu niet zomaar gebeurt.  

Zo kon het gebeuren dat verschillende jongere mensen een geboortejaar invoerden zoals 1961 
of 1960 en gewoon hun afspraak konden plannen, zonder dat deze uit het systeem werd 
gehaald. 

De GGD laat in een reactie weten op de hoogte te zijn dat mensen kunnen liegen over hun 
geboortejaar. ‘We hebben het aanmelden voor een afspraak online zo laagdrempelig mogelijk 
gemaakt’, zegt Bert van Plateringen van GGD GHOR Nederland. ‘Geen enkel systeem is daarin 
waterdicht.’ 

Toch wordt op het geboortejaar volgens Van Plateringen wel op dezelfde manier gecheckt als 
tijdens de eerste vaccinatiecampagne. ‘Wij voeren dagelijks een check uit in onze database en 
bij mensen waar het geboortejaar niet klopt, wordt automatisch de afspraak geannuleerd.’ 

Is die check goed te doen? ‘Wij kunnen niet voorkomen dat er mensen alsnog tussendoor 
weten te komen. Maar als ze nog niet aan de beurt zijn, dringen deze mensen uiteindelijk wel 
voor. Er is bewust voor gekozen om van oud naar jong uit te nodigen.’ 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verbaasd, maar geeft via een 
woordvoerder net als de GGD toe dat ‘geen systeem waterdicht is’: ‘VWS heeft bewust gekozen 
voor een eenvoudig en laagdrempelig systeem. Dan kan het zijn dat mensen er tussendoor 
glippen. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling. We zitten in een pandemie en je dringt als je 
een vals geboortejaar invoert voor op oudere mensen die meer risico lopen dan jij. Zij gaan 
voor.’ 

Omdat onze redactie zelf een te vroege afspraak maakte, wilden we die afspraak graag weer 
annuleren en dat lukte. Tegelijkertijd werden we erop gewezen dat er, in tegenstelling tot wat 
de GGD GHOR Nederland zegt, niet wordt gecheckt. Van meerdere bronnen hebben we dit 
inmiddels vernomen. 

Een medewerker lichtte het bij het telefonisch annuleren toe: ‘Er zijn natuurlijk 
uitzonderingsgevallen, mensen met een medische achtergrond. We vertrouwen er maar op. Ze 
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hoefden niks aan te tonen qua codes of iets dergelijks. Nogmaals: iedereen wordt gewoon 
vertrouwd.’ 

Coronawoordvoerder van regeringspartij D66 Jan Paternotte staat er van te kijken. Hij ziet 
dat de boostercampagne allesbehalve soepel loopt. ‘Het lijkt erop dat heel veel dingen 
moeilijker blijken dan in het voorjaar voor je vaccinatieafspraak. Brieven komen niet aan en 
online is moeilijk te zien waar je precies terecht.’ 

‘Dat je nu gewoon met een verkeerd geboortejaar een afspraak kunt maken is helemaal 
vreemd. Zorg gewoon dat het systeem zo werkt dat je er dan uitgegooid wordt. Je zou bijna 
zeggen: zet een groepje ICT’ers erop en regel dat dit niet meer kan.’ 

Toch zou het verschil tussen iemand uit begin jaren 60 en een veel later geboortejaar moeten 
opvallen. Wordt iemand er op locatie dan niet uitgepikt? Een van de prikkers op 
vaccinatielocaties is de bekende griepdokter Ted van Essen, tot december 2015 huisarts in 
Amersfoort. Hij weet goed hoe de controle op de locatie zelf gaat. ‘Er wordt gecontroleerd, maar 
dat biedt geen garantie dat niemand er doorheen komt. Het ligt er maar net aan hoe druk het 
is, of dat iemand niet goed oplet op de locatie zelf.’ 

Op zichzelf is dat nog niet eens zo erg, vindt Van Essen: ‘Iedereen heeft toch die prik nodig, 
maar het gaat natuurlijk wel om het rechtvaardigheidsgevoel. Iemand die ouder is zou eerder 
aan de beurt moeten komen.’ Een jonger iemand pakt zo een afspraak af van iemand die het 
misschien harder nodig heeft. ‘Verder is het grote probleem natuurlijk ook dat mensen die 
niet online vaardig zijn zoveel moeite hebben met een afspraak maken. Ze komen er met de 
telefoon niet doorheen en een snelle afspraak in de buurt maken soms lastig.’ Bron: 
EenVandaag, 17 december 2021. 

Hulporganisaties zien meer financieel kwetsbaren sinds corona 
 
Lokale hulporganisaties die armoede bestrijden zien het aantal mensen in een financieel 
kwetsbare positie toenemen door de coronacrisis. Ruim 40 procent van deze organisaties heeft 
meer hulpaanvragen gekregen sinds het uitbreken van de pandemie, meldt Stichting 
Armoedefonds na een landelijke rondvraag. 
 
‘Wekelijks krijgen we 10 tot 15 nieuwe cliënten momenteel, hetzij voor voedselhulp, hulp uit 
het Noodfonds of anders’, vertelt Anton Vegers van Stichting Veul Dich Good uit Zuid-
Limburg. Het afgelopen halfjaar steeg het aantal cliënten bij de stichting van 1250 naar 1750. 
Bron: 1Limburg, 17 december 2021.   
 
Raad wil weer huisbezoeken voor schuldhulp, ondanks corona 
 
De gemeenteraad wil dat ambtenaren van de gemeente Barneveld weer huisbezoeken afleggen 
om mensen met schulden te helpen. In verband met de coronapandemie gebeurt dit nu niet. 
 
Het betreft een project waarbij ambtenaren onaangekondigd langskomen bij inwoners om 
achterstallige betalingen en toekomstige problematische schulden te bespreken. Doel ervan 
is om nog grotere schulden voor de lange termijn te voorkomen. Door corona werden de fysieke 
bezoeken stilgelegd, wat wel weer leidde tot mindere resultaten van de aanpak. Bron: 
Barneveldse Krant, 17 december 2021. 
 
Ongevaccineerden grootste kans op dood door corona, booster verkleint 
risico 
 
Wie gevaccineerd is, heeft een veel kleinere kans aan het coronavirus te overlijden dan 
ongevaccineerden. Die kans wordt nog eens verder verkleind na een boosterprik. Dat 
meldt  de Volkskrant op basis van sterftecijfers uit landen waar dat wordt bijgehouden. In 
Nederland gebeurt dat niet. 
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Een voorbeeld van landen die hun administratie op orde hebben, is Zwitserland. Vooral bij 
ouderen is het effect van de coronaprik zichtbaar: van elke 100 duizend ongevaccineerde 
Zwitsers van 80 jaar of ouder stierven er in de eerste week van december 150 aan covid-19, 
tegenover slechts 11 gevaccineerden. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten 
overleden ongevaccineerden vier tot vijf keer vaker dan mensen die zich wel lieten prikken. 
 
In Italië is al goed te zien wat het effect is van de boosterprik. In de sterftecijfers kwamen 
twee keer zo weinig Italianen voor die de oppepprik lieten zetten, eenzelfde beeld is terug te 
zien in Frankrijk. Ook in deze landen geldt dat er veel meer ongevaccineerden sterven na een 
coronabesmetting dan gevaccineerden. 
 
In Nederland wordt deze data niet bijgehouden. Het RIVM houdt wel bij welk percentage van 
de positief geteste mensen gevaccineerd is en wat de verhouding gevaccineerd-
ongevaccineerd is in het ziekenhuis, maar omdat er geen meldingsplicht geldt voor sterfte 
door corona, is de vaccinatiestatus van overledenen een grijze vlek. Het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) houdt dan weer wel bij wie er overleden is aan covid-19 – wat verklaart 
dat de CBS-sterftecijfers steeds weer hoger uitvallen dan die van het RIVM – maar er is 
vooralsnog geen mogelijkheid om de data van beide instanties aan elkaar te koppelen. 
 
Hoewel inmiddels duidelijk is dat de boosterprik de kans op sterfte na een coronabesmetting 
nog verder verlaagt, wil het in Nederland nog altijd niet erg vlotten met de campagne. Het 
demissionaire kabinet is de laatste weken weliswaar aan een inhaalslag begonnen om de 
achterstand met andere Europese landen in te lopen, maar heel soepel gaat dat nog niet. De 
afgelopen dagen bleek de GGD veelvuldig telefonisch onbereikbaar voor het maken van een 
prikafspraak. Bron: Joop, 17 december 2021.  
 
Coalitie komt niet met aparte coronaminister voor nieuwe kabinet 
 
Er komt in het nieuwe kabinet geen minister die zich uitsluitend met corona gaat 
bezighouden. Volgens formateur Mark Rutte ‘ligt het voor de hand’ dat de minister van 
Volksgezondheid deze taak op zich neemt naast de andere verantwoordelijkheden die bij de 
post horen. 
 
Op het ministerie van Volksgezondheid komt ook een minister voor Langdurige Zorg en Sport 
en een staatssecretaris Jeugd en Preventie. De bewindslieden zullen ‘intensief samenwerken’ 
en daarom denkt Rutte dat het voor de minister van Volksgezondheid te doen is om het dossier 
corona te bestieren. Bron: 1Limburg, 17 december 2021. 
 
Alweer kraakt Europa’s eenheid onder corona 
 
Italië, Ierland, Griekenland en Portugal wijzen Covid-pas naar prullenmand en voeren weer testen 
in, Frankrijk en Duitsland boos.  
 
Europa leert maar niet bij in deze crisis. Alweer gooit een trosje landen de afspraken 
overboord, om eenzijdig PCR-testen verplicht te maken bij het reizen binnen de EU. Dinsdag 
voerde Italië dat zonder overleg in, tot verrassing van de andere lidstaten en de Europese 
Commissie. Een dag later zijn Griekenland, Portugal en Ierland gevolgd. Op de EU-top deze 
week moet Europa een show van ‘eenheid’ tonen, maar de realiteit is dat het Europese Covid-
certificaat zo een flinke knauw krijgt. Na de top, gaven de Franse president Emmanuel Macron 
en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz die landen ervan langs: ‘Vrij verkeer van mensen is 
belangrijk in de EU’, maar het duo kan voorlopig de dissidenten ook niet tegenhouden. Bron: 
Business AM, 17 december 2021.  
 
EU-leiders: succes coronapas in het geding door landen met eigen regels 
 
EU-landen die op eigen houtje extra voorwaarden stellen aan reizigers om hun land binnen te 
mogen, zetten het succes van het coronacertificaat op het spel. Voor dat gevaar hebben 
meerdere kritische regeringsleiders volgens EU-bronnen gewaarschuwd op de EU-top in 
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Brussel. Mikpunt zijn Italië en Portugal, die van gevaccineerde reizigers ook nog een recente 
negatieve PCR-test eisen bij aankomst. 
 
Ook Griekenland speelt met die gedachte, maar volgens premier Kyriakos Mitsotakis gaat het 
alleen om de kerstperiode. Dan kan de verspreiding van de Omikron-variant worden 
ingetoomd terwijl intussen steeds meer mensen beter beschermd kunnen worden met een 
herhalingsprik, is zijn argument. 
 
Italië heeft de maatregel genomen om de nationale volksgezondheid te beschermen, betoogde 
premier Mario Draghi volgens EU-bronnen ter verdediging. De Omikron-variant is nog niet 
wijdverspreid in het land en ‘dit voordeel moeten we vasthouden’.  
 
Als niet iedereen dezelfde koers aanhoudt, dreigt het draagvlak voor maatregelen bij de burger 
weg te vallen, vrezen sommige leiders. Daarom is een sterk signaal nodig. De 27 leiders 
onderschreven allemaal de conclusie dat coördinatie van coronamaatregelen voorop moet 
blijven staan in de EU. Bron: RTL Nieuws, 17 december 2021. 
 
Wie naar Oostenrijk wil moet in principe drie keer gevaccineerd zijn of 
recent hersteld zijn van Covid 
 
Wie naar Oostenrijk wil moet in principe drie keer gevaccineerd zijn of recent hersteld zijn van 
Covid. Zonder boosterprik is vanaf maandag een negatieve PCR-test verplicht, anders volgt 
quarantaine. 
 
Om verspreiding van de Omikron-variant te vertragen heeft het Alpenland zijn inreisbeleid 
aangescherpt, maakte het ministerie van Volksgezondheid in Wenen bekend. De eventuele 
quarantaine van tien dagen mag pas worden beëindigd als een PCR-test negatief uitvalt. 
 
Zwangere vrouwen en mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen worden gevaccineerd, 
zijn uitgesloten van de zogenoemde 2G-regel. Voor kinderen gelden speciale regels. Voor 
grenswerkers blijft de gebruikelijke 3G-regel in stand. Als zij niet gevaccineerd zijn kunnen ze 
met een negatieve coronatest wel het land in.  
 
In Oostenrijk is inmiddels vijf weken een lockdown van kracht voor ongevaccineerden. In 
onder meer de horeca en skigebieden geldt de 2G-regel en is een negatieve test dus niet 
voldoende voor toegang. Voor niet-geprikte inwoners wordt de situatie tijdens de feestdagen 
versoepeld. Tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling mogen zij met maximaal tien personen 
samenkomen. Voor gevaccineerde en genezen Oostenrijkers geldt een maximale groepsgrootte 
van 25 personen. Bron: AD, 17 december 2021.  
 
België en Luxemburg willen geen PCR-test naast vaccins voor reizen in 
EU 
 
Als het aan België en Luxemburg ligt, komt er geen PCR-test voor volledig gevaccineerden om 
in de EU te kunnen reizen. Italië, Portugal en Griekenland eisen momenteel dat reizigers die 
volledig gevaccineerd zijn een negatieve PCR-test overleggen voor ze het land worden 
binnengelaten.  
 
De lidstaten hadden aanvankelijk afgesproken maatregelen om Covid-19 te bestrijden op 
elkaar af te stemmen. Op de EU-top in Brussel wordt geprobeerd om tot een gezamenlijke 
aanpak van het coronavirus te komen. De Belgische premier Alexander De Croo, die in Brussel 
de honneurs waarneemt voor demissionair premier Mark Rutte zolang diens aanwezigheid 
wordt verlangd in het coalitieakkoorddebat in de Tweede Kamer, wil er ‘absoluut voor pleiten’ 
bij zijn collega’s om ‘dat samen te doen, dat we dezelfde regels hebben’.  
 
Het Europese digitale corona certificaat (dcc) zou voldoende zijn voor EU-burgers om vrij in 
de EU te reizen. De regeringen zijn het nog niet eens over de geldigheid van het 
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vaccinatiebewijs nu er volop wordt ingezet op herhalingsprikken. Bron: RTL Nieuws, 16 
december 2021. 
 
Farmaceut Pfizer denkt dat coronapandemie nog zeker tot 2024 duurt 
 
Farmaceut Pfizer denkt dat de coronapandemie nog zeker tot 2024 duurt. Die verwachting 
sprak de geneesmiddelenfabrikant uit in een conferencecall met beleggers. Samen met het 
Duitse BioNTech begint het Amerikaanse bedrijf binnenkort een onderzoek naar vaccinatie 
van kinderen van een half tot vier jaar met drie inentingen. 
 
Pfizer onderzoekt nu bij alle leeftijdsgroepen onder de 16 jaar hoe drie inentingen werken. Bij 
kinderen tussen de 2 en 4 zorgde een kuur met slechts twee inentingen voor een veel zwakkere 
immuunreactie dan verwacht, zo kwam onlangs naar voren uit onderzoek.  
 
‘Data laten zien dat de booster impact heeft en dat ons vaccin het beste werkt als standaard 
drie doses worden gebruikt’, zei Mikael Dolsten, wetenschappelijk directeur bij Pfizer. Als 
onderzoek uitwijst dat de drie doses peuters beschermen tegen het coronavirus, wil het bedrijf 
daarvoor een noodvergunning aanvragen bij de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA . 
Die aanvraag wordt ergens in de eerste helft van 2022 verwacht. 
 
Het bedrijf verwacht dat zijn vaccin volgend jaar 31 miljard dollar, omgerekend 27,5 miljard 
euro, aan omzet oplevert. Als door de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus aangepaste 
inentingen nodig zijn, zou de opbrengst van het vaccin nog hoger kunnen uitvallen. Bron: AD, 
17 december 2021.  
 
Opnames Netflix-hit The Crown stilgelegd vanwege corona-uitbraak 
 
Het vijfde seizoen van ’The Crown’, over het Britse koningshuis, verschijnt november 2022 op 
Netflix. Maar dan moeten wel de opnames op tijd worden afgerond. En dat lijkt een probleem 
nu alles stilligt omdat maar liefst acht werknemers positief getest zijn op het coronavirus.  
 
De Daily Mail meldt dat woensdagavond is besloten om de opnames stop te zetten nadat acht 
leden van de crew positief testten. Donderdagavond bevestigde Netflix: ’The Crown is een dag 
eerder klaar met filmen dan gepland voor de kerstvakantie na een paar positieve besmettingen 
binnen het team, waardoor de veiligheid van anderen wordt gegarandeerd en iedereen die in 
productie is, kan genieten van een feestelijke pauze met hun dierbaren.’ 
 
De uitbraak van het coronavirus op de set komt nadat Bertie Carvel en Lydia Leonard dinsdag 
voor het eerst werden afgebeeld als Tony Blair en vrouw Cherie in Kent. Ze filmden eerder 
deze week hoe de Blairs hun stem uitbrachten bij de verkiezingen van 1997. 
 
Imelda Staunton keert aankomend seizoen in de huid van de Queen. De 65-jarige actrice, bij 
het grote publiek bekend van haar rol als Dolores Umbridge in de Harry Potter-reeks, speelt 
Elizabeth in de vijfde en zesde reeks. Ze volgt daarmee Olivia Coleman en Claire Foy op die de 
koningin ieder twee seizoenen in eerdere levensfases speelden 
 
Ook de andere leden van het Britse koningshuis worden vanaf het vijfde seizoen gespeeld door 
nieuwe oudere acteurs. Zo nemen Dominic West, Lesley Manville en Jonathan Pryce de rollen 
over van respectievelijk Josh O’Connor als prins Charles, Helena Bonham Carter als prinses 
Margaret en Tobias Menzies als prins Philip. 
 
De vijfde reeks verschijnt volgend jaar op Netflix. De precieze datum is nog niet 
bekendgemaakt. Er komt in ieder geval ook een zesde reeks. Of de serie daarna doorgaat, 
kunnen de makers nog niet zeggen. Bron: RTL Nieuws, 17 december 2021. 
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Coronatsunami overspoelt Engeland, restaurants en kroegen sluiten zelf 
de deuren 
 
Het Verenigd Koninkrijk wordt de afgelopen dagen ongenadig hard getroffen door het 
coronavirus. Voor de derde dag op rij is het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen geteld 
sinds het begin van de uitbraak vorig jaar. Diverse restaurants en kroegen wachten niet op 
instructies van de overheid en sluiten zelf de deuren, onder meer vanwege een stroom aan 
annuleringen en zorgen over de gezondheid van het personeel. 
 
De Britse coronacijfers breken deze week record na record. Het land registreerde het afgelopen 
etmaal ruim 93.000 besmettingen. Toen woensdag het oude record van begin januari werd 
verpletterd, zeiden de gezondheidsinstanties een ‘duizelingwekkende’ stijging te verwachten 
door de razendsnel oprukkende Omikron-variant. Inmiddels spreken de autoriteiten van een 
heuse tsunami. De Britse premier Boris Johnson noemt de Omikron-variant een ‘aanzienlijke 
bedreiging’ voor de gezondheid en de economie. 
 
De regering houdt dit weekend spoedberaad met de regeringen van Schotland, Wales en 
Noord-Ierland. Veel restaurants en kroegen wachten daar niet op en nemen zelf het heft in 
handen, schrijft CNN op basis van gesprekken met diverse ondernemers. ‘De onzekerheid 
heeft invloed op het moreel van ons personeel’, zegt een van hen tegen de Amerikaanse 
zender.  
 
Een andere ondernemer voelde zich genoodzaakt om vroegtijdig in te grijpen. In slechts een 
paar dagen tijd raakte een kwart van zijn personeel besmet, vermoedelijk door de rondrazende 
Omikron-variant van het coronavirus. ‘De belangrijkste reden om te sluiten is mijn team. We 
wilden niet dat iemand anders ziek zou worden.’  
 
Ook op Instagram maken diverse restaurants melding van hun moeilijke keuze. ‘Omdat 
belangrijke teamleden vanwege covid geïsoleerd zijn, hebben we helaas geen andere keuze 
dan tijdelijk te sluiten’, schrijft het Londense Kol Restaurant. Ook Toklas Restaurant wilde 
geen enkel risico nemen. ‘Na een paar besmettingen van covid wilden we het welzijn van ons 
team en onze gasten niet op het spel zetten’, valt te lezen.  
 
Paul Donovan, een van de bekendste economen van het Verenigd Koninkrijk, vreest dat deze 
‘vrijwillige ineenstorting van entertainment en diensten’ een vernietigend effect zal hebben op 
het economisch herstel. ‘Er is deze keer geen overheidssteun, dus er is absoluut een impact’, 
laat hij weten. Uiteindelijk zal de omvang van de economische klap voor een groot deel 
afhangen van hoe lang mensen hun uitgaven thuis concentreren in plaats van geld te 
spenderen aan activiteiten, zoals uit eten gaan, zei Donovan. Dat zal zowel afhangen van de 
maatregelen die de overheid neemt als van het verloop van het virus. 
 
In vrijwel heel Engeland verdubbelde het aantal Omikron-besmettingen in minder dan twee 
dagen. De variant is naar schatting al verantwoordelijk voor meer dan 80 procent van de 
nieuwe besmettingen in Londen. De regering probeert intussen met extra coronaprikken de 
snelle toename van infecties tegen te gaan.  
 
Omikron heeft nog niet geleid tot grootschalige ziekenhuisopnames. Tot nu toe is één 
sterfgeval bekend. Volgens een Brits onderzoek is het risico op herbesmetting met Omikron 
ruim vijf keer groter dan bij de deltavariant. Ook zou het ziekteverloop niet milder zijn. 
 
Vanwege de nijpende situatie voert Frankrijk vanaf morgen strenge inreisbeperkingen in voor 
mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in het land arriveren. Zo moeten reizigers onder 
meer zeven dagen in quarantaine na aankomst. De Fransen willen hiermee voorkomen dat 
meer besmettingen van de Omikron-variant het land binnenkomen.  
 
Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson zei in reactie op de Franse 
maatregelen dat landen zelf mogen bepalen wat de juiste aanpak is. ‘Gezien de 
overdraagbaarheid van Omikron en de aantallen die over de hele wereld al zijn vastgesteld, 
denken we dat grenzen sluiten geen effectieve of gepaste maatregel is.’ 
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Deels vanwege de oprukkende Omikron-variant is in het Verenigd Koninkrijk de 
boostercampagne in volle gang. Gisteren kreeg alweer de 25 miljoenste inwoner een 
boosterprik toegediend. In de campagne voor de extra prik, die al enkele maanden loopt, 
worden nu per dag ruim 700.000 mensen gevaccineerd.  
De nationale gezondheidsdienst NHS is nog wel op zoek naar 10.000 medewerkers om te 
helpen bij het vaccineren. Het Britse leger heeft 750 militairen beschikbaar gesteld om te 
helpen bij de distributie van boostervaccins in het Verenigd Koninkrijk. 
 
Minister van Volksgezondheid Sajid Javid is tevreden, maar heeft ook een waarschuwing voor 
de Britten. ‘We hebben geen tijd te verliezen in de strijd tegen het virus. Boosterprikken zijn 
absoluut essentieel om onze afweer te versterken en de mijlpaal is een bewijs van het 
enthousiasme van de mensen in het hele land om zich nu te laten vaccineren’, aldus de 
minister. 
 
Tot nu toe is bijna zeventig procent van de Britten volledig gevaccineerd en heeft een op de 
drie mensen een extra vaccin gekregen. 
 
De Omikron-variant kan de opgebouwde immuniteit tegen eerdere varianten van het 
coronavirus omzeilen. Omikron heeft zo’n vijftig mutaties in de genetische code van het virus 
in vergelijking met de oorspronkelijke variant uit Wuhan. Veel mutaties zitten op het spike-
eiwit, waarmee het virus zich toegang tot de cel verschaft. ’Omikron heeft zoveel mutaties in 
het spike-eiwit dat de aangemaakte antistoffen minder of niet meer beschermen’, zegt Rogier 
Sanders, hoogleraar virologie en experimentele vaccinologie (Amsterdam UMC). 
 
Het gaat om 32 genetische veranderingen in het spike-eiwit ten opzichte van het originele 
virus uit Wuhan. Vijftien mutaties zitten precies op de plek waar het virus zich hecht aan de 
receptorcel, een cel die gevoelig is voor prikkels. ‘Daarbij zitten drie mutaties die ook al 
voorkwamen in de bètavariant, waarvan we weten dat die zich in Zuid-Afrika onttrok aan de 
vaccinbescherming van AstraZeneca’, aldus Sanders. 
 
De WHO noemt sommige mutaties ‘zorgwekkend’ vanwege het risico op nieuwe besmettingen. 
Het risico is ‘zeer hoog’ waardoor een nieuwe coronagolf reëel is. Bron: AD, 17 december 2021. 
 
OMT pleit voor harde lockdown: bijna alles moet dicht om Omikron-
variant klein te houden 
 
Het OMT adviseert een harde lockdown om de Omikron-variant klein te houden. Het kabinet 
gaat daarover zaterdag in conclaaf. Als het doorgaat, moet bijna alles dicht. ‘Dit is zorgelijk, 
ga die booster halen’.  
 
Vandaag ging het Outbreak Management Team in spoedberaad, volgens ingewijden adviseren 
de experts om snel in een harde lockdown te gaan. Veel moet dan op slot, behalve 
supermarkten en ‘essentiële winkels’. Zaterdag moet het kabinet in overleg over dit advies.  
 
‘We maken ons zorgen, de verspreiding gaat heel erg snel’, zei minister van Volksgezondheid 
Hugo de Jonge (CDA) na afloop van de ministerraad vrijdag al. ‘We zullen bekijken of extra 
maatregelen nodig zijn om de golf te verlagen en te vertragen.’ Als er ingegrepen wordt zal er 
een persconferentie volgen na het zaterdagoverleg.  
 
De eerste (twee) prikken werken onvoldoende tegen Omikron, daarom is de extra prik  nodig, 
benadrukt De Jonge. ‘Dus als je kan: ga die booster halen. Als het nodig is, nemen we 
passende maatregelen.’  
 
Ook premier Rutte gaf eerder al aan ‘niet hoopvol’ te zijn over de situatie. Nederland zit tot 
zeker 14 januari in een avondlockdown (met vervroegde schoolvakantie), de vraag was of dat 
genoeg is om een nieuwe piek in de ziekenhuizen te vermijden. Anders ligt alles op tafel, 
schetsen ingewijden eerder al.  
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Vanochtend boog het Outbreak Management Team zich over de nieuwste gegevens rond de 
Omikron-variant die landen als Engeland en Denemarken nu teistert. Voorlopig lijkt de 
mutant niet ziekmakender. Maar als de Omikron-variant in korte tijd veel meer mensen 
besmet dan de oude virusversie, stromen ziekenhuizen alsnog sneller vol dan voorheen. En 
dat kunnen de Nederlandse ziekenhuizen er nu niet bij hebben,  met momenteel ruim 2470 
opgenomen coronapatiënten (waarvan 638 op de ic). 
 
De modelleurs van het RIVM hebben tot in de nacht rekenwerk verricht om accurate 
prognoses te maken. OMT-voorzitter Jaap Van Dissel zou nu wellicht meer neigen naar 
vroegtijdig op de rem trappen dan voorheen. In gesprek met Nieuwsuur erkende de RIVM-baas 
donderdagavond dat de situatie ‘te vaak optimistisch’ is ingeschat. ‘Je hoopt dat het dubbeltje 
toch de goede kant op valt maar we hebben te vaak gezien dat het tegenvalt.’ 
 
In een in een interview met deze nieuwssite in oktober was hij ook te positief, gaf de OMT-
voorzitter toe. Van Dissel voorspelde toen dat harde lockdownregels niet meer nodig zouden 
zijn komende winter. Dat pakt nu anders uit. ‘Natuurlijk dachten we toen: tegen die tijd 
hebben we al zo lang delta, die gaan we eindelijk opruimen. Omikron is iets wat dat feestje 
verpest.’ Bron: AD, 17 december 2021. 
 

 

Gemeentelijke uitvaart Moscowa Arnhem. © Rolf Hensel 
 
Uitvaarten lopen vertraging op door grote drukte: ‘Zes dagen wachten, 
dat was even slikken’ 
 
Door oversterfte is het druk in uitvaartcentra in het land. Dat is bijvoorbeeld te zien in de 
gemeente Overbetuwe, waar het in deze dagen niet altijd lukt om een uitvaart binnen de 
voorgeschreven periode te houden. 
 
Een begrafenis of crematie moet volgens de wet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden 
plaatsvinden. Het is volgens uitvaartondernemers passen en meten om dat voor elkaar te 
krijgen.  
 



108 
 

‘In Overbetuwe is het een paar keer niet gelukt en heb ik bij de gemeente toestemming moeten 
aanvragen om de uitvaart uit te stellen. In één geval leek het eerst zelfs om drie dagen te gaan, 
maar dat hebben we gelukkig tot één dan extra kunnen beperken’, zegt Ingrid Berns van 
Uitvaart en Nazorg in Elst. Bron: De Stentor, 17 december 2021. 
 
De schrik zal veel ondernemers om het hart slaan nu Nederland opnieuw 
op een volledige lockdown lijkt af te stevenen 
 
De schrik zal veel ondernemers om het hart slaan nu Nederland opnieuw op een volledige 
lockdown lijkt af te stevenen. Dat zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van 
ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland in een reactie op het advies aan het kabinet 
om strengere coronamaatregelen in te voeren. Na twee eerdere lockdowns waarin onder 
andere horecazaken, winkels, culturele instellingen en bioscopen aan coronabeperkingen 
werden onderworpen is het incasseringsvermogen van ondernemers volgens hem sterk 
afgenomen. 
 
‘Aan het begin van de pandemie stonden de meeste bedrijven er nog relatief goed voor. Maar 
nu hebben ze samen zo’n 20 miljard euro belastingschuld, private schulden en zijn er nog 
maar weinig reserves’, zegt Biesheuvel. ‘Ik ben bang dat hun weerstand heel erg is afgenomen.’ 
 
Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert volgens ingewijden om alle sectoren te 
sluiten, met uitzondering van essentiële winkels zoals supermarkten, apotheken en 
drogisterijen. Of het demissionaire kabinet het advies opvolgt moet zaterdag blijken, maar 
Biesheuvel verwacht dat de uiteindelijke beslissing niet veel zal afwijken. 
 
Vanuit de detailhandel klinkt ongeloof over de dreigende sluiting van niet-essentiële winkels. 
‘Het is natuurlijk een advies, maar stel dat dit advies 100 procent wordt overgenomen, dan is 
dat een enorme klap. Niet alleen voor de sector maar ook voor de samenleving’, zegt een 
woordvoerder van branchevereniging INretail. ‘Als je één week voor kerst, waarin mensen nog 
allerlei dingen willen regelen, alles dichtgooit vraag ik mij af of dit een intelligente aanpak is.’ 
 
De winkeliersvereniging waarschuwt voor chaotische taferelen als mensen de komende dagen 
nog snel inkopen willen doen. De weken rond kerst zijn doorgaans de drukste van het jaar 
voor de detailhandel. Daarnaast denkt INretail dat er nog amper draagvlak is onder 
Nederlanders voor een totale lockdown. Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Diederik Gommers: ‘Kabinet komt morgen bij elkaar en moet moeilijk 
besluit nemen’ 
 
OMT-lid Diederik Gommers bij BEAU: ‘Het kabinet komt morgen bij elkaar en die moeten een 
moeilijk besluit nemen. We moeten zorgen dat die besmettingen geremd worden. Er zijn 4000 
- 6000 mensen in Nederland die nog het gevaar lopen om op de IC terecht te komen.’ 
 
Volgens Gommers gaan de Nederlandse ziekenhuizen de komende weken helpen met 
boosteren, zodat alle 18-plussers tegen het einde van januari een derde prik kan krijgen. ‘We 
hebben lang gedacht: het zal wel geen kwaad lopen. Maar we zien in Amsterdam dat het hard 
gaat. Als je kans wil maken en niet in een zwak scenario wil komen, moet je ervoor zorgen dat 
iedereen in januari geboosterd is.’ Bron: AD, 17 december 2021. 
 
De hoge functionaris die intern onderzoek deed naar foute 
coronafeestjes van Britse regering is opgestapt 
 
De hoge functionaris die een intern onderzoek deed naar foute coronafeestjes van de Britse 
regering is opgestapt omdat er tijdens de coronalockdown ook in zijn eigen kantoor partijtjes 
waren, melden Britse media. Hij is inmiddels vervangen om het vertrouwen van het publiek in 
het lopende onderzoek te behouden, aldus een verklaring van de regering. 
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Topambtenaar Simon Case was ingeschakeld na ophef over mogelijke kerstfeestjes een jaar 
geleden. Ook premier Boris Johnson zou daarbij de door hemzelf opgelegde coronaregels 
hebben overtreden. 
 
Eerder deze week kwam naar buiten dat de in opspraak geraakte premier vorig voorjaar een 
feestje bijwoonde in de tuin van zijn ambtswoning in Downing Street. Onder anderen de 
toenmalige minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, was aanwezig. Die trad in juni af 
nadat bekend was geworden dat hij zelf de coronaregels had geschonden. 
 
Waarnemers verwachten dat de druk op Johnson, een conservatief, verder toeneemt, mede 
door het verlies van een conservatief bolwerk bij tussentijdse verkiezingen. Bron: AD, 17 
december 2021. 
 
NU91 stelt dat maatregelen nodig zijn om druk op de zorg niet groter te 
maken 
 
NU91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, stelt dat maatregelen nodig zijn om de 
druk op de zorg niet groter te maken. ‘Als er grote druk komt op de ziekenhuizen, dan moeten 
er maatregelen komen. Het is niet anders’, zegt een woordvoerder. ‘Het OMT komt niet voor 
niets met een advies. Daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan, anders pluk je daar later de 
wrange vruchten van.’ Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Diederik Gommers: stop met de uitnodigingen, gewoon prikken  
 
Het prikken moet anders, vindt ic-arts en OMT-lid Diederik Gommers: we kunnen beter 
stoppen met het stroperige uitnodigen en bellen voor een afspraak. Verder in dit liveblog: Wie 
naar Oostenrijk wil moet in principe drie keer gevaccineerd zijn of recent hersteld zijn van een 
coronabesmetting. 
 
De boosterprikcampagne moet helemaal anders worden aangepakt, vindt ic-arts en OMT-lid 
Diederik Gommers. ‘Prikken is het makkelijkste wat er is. Die uitnodigingen versturen en het 
maken van een afspraak is waar het mis gaat’, zei hij vanavond bij Beau. Volgens hem gaan 
de ziekenhuizen nu helpen met het zetten van de prikken. 
 
Deze week waren de telefoonlijnen van de GGD geregeld onbereikbaar door de enorme drukte 
en ook wie online een afspraak wil maken voor een prik, kan soms pas weken later ergens 
terecht. 
 
Wat Gommers betreft moet er een systeem komen waarin gewoon bekend gemaakt wordt dat 
mensen uit welk geboortejaar wanneer mogen komen. ‘Gewoon zeggen: wie geboren is in 1951, 
mag vandaag naar het ziekenhuis komen. Dan sta je in een rij, maar dat vinden mensen niet 
erg. We moeten er gewoon voor zorgen dat iedereen ouder dan 12 in uiterlijk de derde week 
van januari is geboosterd.’ Bron: RTL Nieuws, 17 december 2021. 
 
Winterklassieker halve marathon Egmond afgelast vanwege corona 
 
De halve marathon van Egmond gaat niet door. De organisatie laat weten dat ze het graag 
anders hadden gezien, ‘maar in goed overleg met de Gemeente Bergen zijn wij tot de conclusie 
gekomen dat de NN Egmond Halve Marathon op zondag 9 januari helaas niet door kan gaan’. 
Er werden 18.000 deelnemers verwacht. 
 
De organisatie noemt de nieuwste coronamaatregelen als reden om af te zien van het 
evenement. ‘Een optelsom van factoren brengt te veel risico’s met zich mee, waaronder de 
beperkte binnencapaciteit op basis van 1,5 meter afstand in relatie tot de 
weersomstandigheden in januari, als ook het busvervoer van alle deelnemers en toeschouwers 
richting Egmond aan Zee.’ 
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Ook noemt de organisatie de opkomst van de ‘zorgwekkende’ Omikron-variant van het 
coronavirus. ‘Wij vinden het daarom niet verantwoord om de winterklassieker te laten 
plaatsvinden.’  Bron: RTL Nieuws, 17 december 2021. 
 
Rutte: Italië hopelijk weer in gelid bij nieuwe regels coronapas 
 
De aanstaande nieuwe regels voor de Europese coronapas kunnen een einde maken aan de 
extra eisen die sommige EU-landen stellen aan Nederlanders en andere EU-burgers die 
ernaartoe willen reizen, hoopt demissionair premier Mark Rutte. De nieuwe afspraken zouden 
het vaccinatiebewijs betrouwbaarder maken omdat het alleen geldig blijft als de eigenaar op 
den duur een boosterprik haalt. 
 
De EU-landen proberen hun reisregels zoveel mogelijk gelijk te houden, maar Italië, Portugal 
en Griekenland stapten de afgelopen tijd uit het gelid. Uit angst voor de nieuwe, uiterst 
besmettelijke Omikron-variant van het coronavirus vragen ze bijvoorbeeld ook van volledig 
gevaccineerde reizigers uit de EU een negatieve PCR-test. 
 
EU-leiders toonden zich kritisch bij de EU-top, zo meldden bronnen eerder op de avond al. Na 
de top zei Rutte ‘op zichzelf wel begrip’ te hebben voor de handelswijze van de landen, maar 
volgens hem hebben ze wel onderstreept dat ’dit soort uitzonderingen beperkt zijn en dat die 
ook niet te lang duren’. De leiders ‘hopen natuurlijk’ dat ze weer zo snel mogelijk één lijn 
kunnen trekken. Bron: RTL Nieuws, 17 december 2021. 
 
Wales verscherpt coronamaatregelen na de kerst 
 
Wales voert vanaf 27 december strengere maatregelen in om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Dat maakte premier Mark Drakeford gisteren bekend. Nachtclubs 
zullen sluiten en mensen wordt nadrukkelijker aangespoord om afstand te houden. Ook moet 
men wanneer het kan thuis werken. De beslissing om de regels in te voeren is een reactie op 
de explosie van het aantal besmettingen in Groot-Brittannië. 
 
Tot de regels van kracht worden, pas na de kerst, adviseert de overheid haar burgers onder 
meer om sociale bijeenkomsten vooral buiten te houden, een mondkapje te dragen en een test 
te nemen voor het betreden van een drukke winkelstraat.   
 
‘Tot de kerst zal de Deltavariant de belangrijkste bron van besmettingen zijn’, zegt Drakeford. 
‘Maar we zien ook de Omikron-besmettingen dagelijks oplopen, in Wales en heel Groot-
Brittannië. We hebben strengere maatregelen nodig om ons na de kerst te behoeden voor een 
grote golf aan besmettingen.’ . Bron: RTL Nieuws, 17 december 2021. 
 
EU-landen mogen coronapillen van Pfizer gebruiken, maar het middel is 
nog niet goedgekeurd 
 
Nederland en de andere EU-landen mogen alvast de coronapillen van Pfizer gebruiken om 
coronaklachten tegen te gaan. Het middel is nog niet goedgekeurd, maar in afwachting 
daarvan kan het alvast worden ingezet. Dat heeft de Europese toezichthouder, het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, vandaag besloten. 
 
Het middel heet Paxlovid. Het is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest en 
behoren tot een risicogroep, waardoor hun klachten erger zouden kunnen worden. Paxlovid 
bestaat uit twee pillen. De ene pil bevat de stof PF-07321332, de andere ritonavir. Ze moeten 
twee keer per dag samen worden ingenomen en dat vijf dagen lang. Bron: RTL Nieuws, 17 
december 2021. 
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Britse Omikron-besmettingen door het dak: ‘De vraag is hoe ziek ze 
worden’ 
 
In Groot-Brittannië werden gisteren de meeste coronabesmettingen geregistreerd sinds het 
begin van de pandemie. Tijdens de persconferentie eerder deze week zei demissionair premier 
Mark Rutte dat Nederland de ontwikkelingen daar als voorbode ziet van wat eventueel nog in 
Nederland gaat komen. 
 
Gisteren werden ruim 78.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in Groot-Brittannië. 
Het vorige record stamt uit afgelopen januari, toen waren het er zo’n 10.000 minder. 
 
Komt dat door de nieuwe Omikron-variant? ‘Zeer waarschijnlijk wel’, zegt hoogleraar 
immunologie Marjolein van Egmond tegen RTL Nieuws. ‘Maar het is nog te vroeg dag om daar 
harde conclusies over te trekken.’ 
 
‘Toen de cijfers vorig jaar zo hoog waren, was er paniek, nu is dat minder’, vertelt 
correspondent Anne Saenen vanuit Londen. ‘De restaurants, de pubs, alles is nog open en 
grotere evenementen kunnen doorgaan. Maar de alertheid is er wel. De Britten worden steeds 
voorzichtiger. De gratis zelftesten zijn bijna nergens meer te verkrijgen.’  
 
Volgens de hoogleraar is het goed om de Britse cijfers als voorbode te zien voor Nederland. 
‘We moeten ze zeker in de gaten houden. Want de nieuwe Omikron-variant gedraagt zich in 
principe overal ter wereld hetzelfde.’ 
 
Dat betekent niet dat landen zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Want die 
verschillen onderling vaak van elkaar. ‘Neem Zuid-Afrika bijvoorbeeld, daar breidt de 
Omikron-variant zich ook erg snel uit. Maar daar is de vaccinatiegraad veel lager en de 
bevolking een stuk jonger’, zegt Van Egmond. 
 
Wat dat betreft is Groot-Brittannië beter vergelijkbaar met Nederland. Wel anders zijn de 
coronamaatregelen. ‘Afgelopen juli werden vrijwel alle restricties opgegeven. Dat is 
maandenlang zo gebleven, maar nu heeft Omikron roet in het eten gegooid’, zegt Saenen. 
 
De mondkapjesplicht wordt nu toch weer uitgebreid, thuiswerken is terug van weggeweest en 
ook de coronapas wordt voor evenementen en nachtclubs ingevoerd. 
 
Saenen: ‘Premier Boris Johnson zal er alles aan willen doen om verdere maatregelen te 
voorkomen. Vooral het sluiten van de horeca is iets waaraan hij niet wil denken.’ 
‘Doordat we in Nederland strengere maatregelen en dus minder contactmomenten hebben, 
zal het bij ons hopelijk langer duren voordat Omikron zich verspreidt’, zegt Van Egmond. 
‘Maar het is wel waarschijnlijk dat het ook bij ons een dominante variant gaat worden.’ 
 
‘Daarom is het goed om te kijken hoe de variant zich in Groot-Brittannië ontwikkelt, zegt de 
hoogleraar. ‘De grote vraag is hoe ziek de Britten worden van Omikron, vooral als ze 
gevaccineerd zijn.’ Over het ziektebeeld van de nieuwe variant is tot nu toe nog weinig bekend. 
 
De verwachting is dat de huidige vaccins nog steeds voorkomen dat we ernstig ziek worden, 
maar minder goed voorkomen dat mensen besmet raken en daarmee ook anderen kunnen 
besmetten. Daardoor kan de Omikron-variant zich sneller verspreiden. Om die reden wordt 
er nu massaal ingezet op het boosterprogamma.  
 
Ook de Britse premier heeft al zijn pijlen op het boosteren gericht. Zijn plan is om iedere 
volwassene nog voor oud en nieuw de mogelijkheid te kunnen geven om derde prik te halen. 
Inmiddels heeft 37 procent van de Britten dat gedaan.  Bron: RTL Nieuws, 16 december 2021. 
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GGD kreeg gisteren bijna een miljoen telefoontjes van mensen die een 
prikafspraak wilden maken 
 
Het callcenter van de GGD heeft moeite om het grote aantal bellers te woord te staan. Gisteren 
kreeg de GGD bijna een miljoen telefoontjes van mensen die een afspraak voor een coronaprik 
wilden maken, zo laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. Ook vandaag is het 
druk, aldus de organisatie. De GGD roept mensen op geduld te hebben. ‘Het landelijke 
callcenter van de GGD GHOR heeft te maken met een extreme piekbelasting waardoor het 
telefonisch maken van een prikafspraak moeilijk is.’ 
 
De GGD vraagt mensen opnieuw om hun prikafspraak online te maken. De organisatie noemt 
het goed om te zien dat veel mensen een boosterprik willen. ‘Maar we roepen opnieuw op om 
oudere familieleden, buren of kennissen te helpen met het maken van een online afspraak als 
ze zelf geen ervaring hebben met internet.’ 
 
Momenteel kunnen alle zestigplussers een afspraak maken voor een boosterprik tegen het 
coronavirus. Bron: RTL Nieuws, 16 december 2021. 
 
Robot neemt controle coronamaatregelen uit handen van personeel 
 
Voor medewerkers in de horeca, dierentuinen, musea of theaters die het zat zijn om QR-codes 
te moeten checken is het een uitkomst: een speciale robot die het klusje uit hun handen 
neemt. De robot, Temi genaamd, kan behalve de QR-code checken ook de afstand tussen 
mensen in de gaten houden, en de coronaregels in openbare ruimtes opsommen.  
 
De QR-code checken is zo gepiept door de robot. ‘Het is afdoende om even het mobieltje of een 
print voor het scherm te houden. De robot stelt zelfs een vraag ter controle van de identiteit, 
bijvoorbeeld wat iemands geboortemaand is’, zegt robotfabrikant Roeland van Oers in De 
Telegraaf. Als mensen de assistent voorbij lopen, gaat er een mailtje of appje naar het 
personeel.  
 
Volgens de fabrikanten van de robot is er inmiddels veel interesse voor Temi, die 5000 euro 
moet kosten. Een andere mogelijkheid is leasen voor 400 euro per maand.  Bron: RTL Nieuws, 
16 december 2021. 
 
Federale rechtbank in VS heeft schorsing van vaccinatieplicht voor grote 
bedrijven teruggedraaid 
 
Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft de recente schorsing van 
de vaccinatieplicht die president Joe Biden instelde voor grote bedrijven teruggedraaid. 
Daardoor moeten bedrijven met meer dan honderd werknemers mogelijk alsnog voor 4 
januari hebben geregeld dat al hun medewerkers zijn gevaccineerd, of dat personeel dat geen 
prik wil regelmatig wordt getest. Ruim tachtig miljoen Amerikanen vallen onder de regel. 
 
De Amerikaanse regering legde de vaccinatieplicht vorige maand op via arbeidsagentschap 
OSHA, maar werd in eerste instantie teruggefloten. Een groep Republikeinse staten, bedrijven 
en actiegroepen tekende bezwaar aan tegen de prikplicht en werd in het gelijk gesteld. Een 
rechtbank in Louisiana oordeelde dat de overheid met de maatregel zijn boekje te buiten ging 
en schorste de vaccinatieplicht per direct. 
 
Nu heeft een rechtbank in Ohio die bezwaren van tafel geveegd. De rechters stellen dat de regel 
noodzakelijk is om Amerikaanse arbeiders te beschermen, nu het coronavirus opnieuw aan 
een opmars bezig is in de Verenigde Staten. ‘OSHA kan en moet in staat zijn te reageren op 
gevaren terwijl ze zich ontwikkelen’, lichtten de rechters het vonnis volgens The Washington 
Post toe. 
 
Volgens Amerikaanse media kan de omstreden maatregel voor grote bedrijven nu alleen nog 
worden aangevochten bij het Hooggerechtshof. Dat zal waarschijnlijk het laatste 
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oordeel moeten vellen over de prikplicht. Biden wil die maatregel als instrument gebruiken 
om de vaccinatiegraad onder volwassenen op te krikken. Grofweg 72 procent van alle 
Amerikanen boven de achttien jaar is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. 
 
Biden stelde eerder ook een vaccinatieplicht in voor Amerikaanse bedrijven 
die overheidscontracten hebben. Ook dat besluit is echter onlangs opgeschort door een 
rechtbank, nadat er protest tegen werd aangetekend. Meerdere grote bedrijven, waaronder 
vliegtuigbouwer Boeing, hebben daarop bekendgemaakt de eis voor een coronaprik vooralsnog 
los te laten. Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Minder huizen te koop door eigenaren die liever verhuren: starter nog 
verder in het nauw 
 
Starters op de woningmarkt komen nóg verder in het nauw. Na de koop van een nieuwe 
woning, verhuren inmiddels tienduizenden Nederlanders hun oude huis omdat dit meer 
oplevert dan verkoop. Dat gebeurt óók zonder de vereiste toestemming van de bank. 
 
Steeds meer Nederlanders willen hun oude huis verhuren als zij een nieuwe woning kopen. 
Dat blijkt uit onderzoek door deze site onder de tien grootste hypotheekverstrekkers van het 
land. Klanten denken dat verhuur extra geld oplevert. De rente op de hypotheek is immers 
laag en daartegenover staan aantrekkelijke huurinkomsten. Het merendeel van de banken 
ziet dat méér klanten dit willen. Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Juffen en meesters in Apeldoorn bedreigd met tribunaal; burgemeester 
schrikt zich rot 
 
Sympathisanten van Burgerfront, een organisatie die alle coronamaatregelen afwijst, hebben 
op meerdere scholen in de regio Apeldoorn gedreigd de leidinggevende voor een tribunaal te 
slepen, als die geen afstand neemt van het coronabeleid. Burgemeester Ton Heerts spreekt 
van ernstige intimidatie en neemt de zaak zeer hoog op. Hij heeft de politie en het OM 
ingeschakeld en ook de minister van Justitie en Veiligheid geïnformeerd. 
 
Heerts maakt zich grote zorgen over het groeiende wantrouwen tegen de overheid en 
radicalisering in coronatijd. ‘Soms denk ik: nu hebben we het toch wel gehad, of kan het nog 
erger?’, zegt hij. Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Opnieuw supportersgeweld in Frankrijk: bekerduel van Olympique Lyon 
bij Paris FC gestaakt 
 
Supporters in Frankrijk hebben zich vanavond voor de zoveelste keer dit seizoen van hun 
slechtste kant laten zien. De bekerwedstrijd tussen Paris FC en Olympique Lyon werd 
halverwege gestaakt na ongeregeldheden op de tribunes en op het veld van het Stade Charléty 
in het zuiden van Parijs, waar het 1-1 stond toen het kort voor rust helemaal misging.  
 
De ongeregeldheden begonnen op de tribune, nadat er over en weer met vuurwerk werd 
gegooid vanuit en richting het uitvak met de meegereisde supporters uit Lyon. De problemen 
verplaatsten zich daarna al snel richting het veld, nadat tientallen toeschouwers over de 
atletiekbaan richting het veld renden. De spelers van beide teams sprintten daarop de 
kleedkamers in, maar keerden niet meer terug. De arbitrage en voetbalbond besloten het 
bekerduel definitief te staken.  
 
Paris FC, dat vierde staat in de Ligue 2, kwam in zevende minuut op voorsprong via spits 
Gaëtan Laura. Kort voor rust maakte Lyon-spits Moussa Dembélé de gelijkmaker namens de 
ploeg van Peter Bosz, maar daarna sloeg direct de vlam in de pan in het stadion waar plek is 
voor 20.000 toeschouwers. De competitieduels van Paris FC trekken ondanks de ambitieuze 
plannen van de club nauwelijks publiek, maar vanavond zat het stadion goed vol. Bron: AD, 
18 december 2021. 
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Langste celstraf tot nu toe voor Capitool-bestormer 
 
Rechters hebben de tot nu toe zwaarste straf uitgesproken voor de bestorming van het 
Amerikaanse parlementsgebouw Capitool begin dit jaar. Robert Palmer uit de Amerikaanse 
staat Florida is veroordeeld tot 63 maanden cel voor het aanvallen van agenten tijdens de 
stormloop van 6 januari. Hij gooide onder meer met een brandblusser, melden Amerikaanse 
media. 
 
Tot nu toe was de langste straf voor Capitool-bestormers 41 maanden. Die werd onder anderen 
opgelegd aan Jacob Chansley, die met hoorns op zijn hoofd, bontmuts en ontbloot bovenlijf 
het Capitool binnendrong. Met zijn opvallende verschijning werd Chansley een van de 
bekendste symbolen van de beruchte ‘aanval op de democratie.’ 
 
Justitie vervolgt nog talrijke andere aanhangers van toenmalig president Trump. Zij wilden 
met de bestorming voorkomen dat het parlement de overwinning van rivaal Biden bij de 
presidentsverkiezingen bekrachtigde. Al ruim 150 personen bekenden schuld. Bron: AD, 17 
december 2021. 
 
Overlast rond Utrechts station flink toegenomen: ‘Vechtpartijen, 
bedelen, veel dronken mannen’ 
 
Duizenden shoppers en reizigers lopen iedere dag onder het imposante Bollendak tussen 
Utrecht Centraal en winkelcentrum Hoog Catharijne door. Maar aan de drukke 
ontmoetingsplek zit ook een keerzijde. Dagelijks zorgen twee groepen mannen voor veel 
ellende. Van dronkenschap tot wildplassen, aanranding, diefstal, intimidatie en knokpartijen. 
 
‘Ik heb midden in Amsterdam gewerkt, maar zo erg als hier heb ik het nog niet meegemaakt.’ 
Twee mannen van Oost-Europese komaf lopen vanaf de ingangspoortjes van de Albert Heijn 
aan het Stationsplein in een rechte lijn naar de drankenafdeling. De een grist een fles port uit 
het vak en de ander grijpt wat blikken bier. Ze zeggen de bedrijfsleider vriendelijk gedag en 
rekenen met een handvol rammelende muntjes af aan de kassa. De bedrijfsleider knikt 
tevreden. Dit keer betalen ze wél. Bron: AD, 17 december 2021. 
 
We moeten met corona een betere levensstijl aanmeten, dan werken de 
huidige maatregelen tegen 
 
Met de verlenging van de coronamaatregelen blijven ook de komende vier weken de poorten 
van alle sportclubs in Nederland na 17.00 uur gesloten. Zorgwekkend en tegenstrijdig, vinden 
oud-topsporters Conny van Bentum, Gregory Sedoc en Erben Wennemars. ‘We zijn bezig met 
symptoombestrijding, maar pakken niet de oorzaak aan.’ 
 
Conny van Bentum noemt het een duivels dilemma. De zwemkampioen van de jaren 80 werkt 
in Amersfoort op een huisartsenpraktijk en ziet dat langzaam maar zeker iedereen om haar 
heen op de laatste benen loopt. Overbelaste artsen en assistenten, meer ziekte-uitval, 
alarmerende signalen over het zorginfarct. ‘Dus mijn doktershart zegt dat we alle maatregelen 
moeten nemen om het hanteerbaar te houden.’ Bron: AD, 17 december 2021.  
 
‘We moeten met corona een betere levensstijl aanmeten, dan werken de 
huidige maatregelen tegen’ 
 
Met de verlenging van de coronamaatregelen blijven ook de komende vier weken de poorten 
van alle sportclubs in Nederland na 17.00 uur gesloten. Zorgwekkend en tegenstrijdig, vinden 
oud-topsporters Conny Van Bentum, Gregory Sedoc en Erben Wennemars. ‘We zijn bezig met 
symptoombestrijding, maar pakken niet de oorzaak aan.’ 
 
Conny Van Bentum noemt het een duivels dilemma. De zwemkampioen van de jaren 80 werkt 
in Amersfoort op een huisartsenpraktijk en ziet dat langzaam maar zeker iedereen om haar 
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heen op de laatste benen loopt. Overbelaste artsen en assistenten, meer ziekte-uitval, 
alarmerende signalen over het zorginfarct. ‘Dus mijn doktershart zegt dat we alle maatregelen 
moeten nemen om het hanteerbaar te houden.’  
 
‘Maar aan de andere kant’, vervolgt Van Bentum, ‘zegt mijn doktershart ook: als we iets níét 
moeten doen, is het de gezondheid en het welzijn van mensen verminderen. Sport is fysiek en 
mentaal zo ontzettend belangrijk. Mensen sporten nu echt minder, dat merk en hoor ik ook 
tijdens de spreekuren. Dat vind ik een ramp en niet slim. Ik pretendeer niet de wijsheid in 
pacht te hebben. Het lijkt me uiterst ingewikkeld om de keuzes te moeten maken in deze tijd. 
Maar je hebt wel gezonde en fitte mensen nodig die ook een beetje weerbaar tegen het virus 
zijn.’ 
 

 
Conny Van Bentum. © Soenar Chamid sportfotografie  

Eind november werd de sport opnieuw in het hart geraakt. De 35.000 sportclubs van 
Nederland gingen niet volledig op slot, zoals vorig jaar lang het geval was, maar wel tussen 
17.00 en 05.00 uur. Tegengeluid klonk. Onder meer sportkoepel NOC*NSF toonde zich 
teleurgesteld. Miljoenen Nederlanders zouden de grootste moeite hebben om in beweging te 
blijven, terwijl dat tijdens ‘de gezondheidscrisis juist cruciaal is’. Toch werd afgelopen dinsdag 
de avondlockdown tot 14 januari verlengd. Een volgende verlenging of zelfs verscherping is 
niet uitgesloten. 

De onvrede groeit. Zeker nu veel mensen uit de sport vinden dat de aandacht voor bewegen 
en het geld dat daarvoor wordt vrijgemaakt in het regeerakkoord, veel te min zijn. Een 
langetermijnvisie om het tij te keren zien zij niet. ‘Als er midden in de gezondheidscrisis geen 
aandacht is voor sport, bewegen en preventie, wanneer dan wel?’, vraagt Erben Wennemars 
zich af. 

Ik denk dat veel mensen overtuigd zijn geraakt dat dit het moment is om te kappen met roken 
en zuipen en te beginnen met bewegen, volgens Gregory Sedoc.  

De huidige situatie gaat ook hem aan het hart. Vrijwel dagelijks deelt de oud-schaatser op 
sociale media berichten over het belang van bewegen. Bijvoorbeeld van het initiatief ‘The Daily 
Mile’, waarbij kinderen van de aangesloten scholen dagelijks naar buiten gaan om 1,6 
kilometer lopen. ‘Ik vind het zo tegenstrijdig om juist nu te beknibbelen op bewegen. We zijn 
bezig met symptoombestrijding, maar pakken niet de oorzaak aan. We moeten met elkaar in 
gesprek gaan, de discussie voeren over wat we belangrijk vinden.’  

Hij wijst op de cijfers van mensen met overgewicht op de ic’s. ‘Die mensen kunnen daar heus 
niet altijd zelf wat aan doen, maar wij als massa wél. Onze maatschappij is verkeerd ingesteld. 
We zullen moeten leren dat we iets moeten doen om gezond te zijn en blijven. Ik vind dat we 
als collectief gezondheid een betere plek moeten geven. We hoeven echt niet allemaal 
marathons te gaan lopen, maar moeten wel een betere levensstijl aanmeten. En dat werken 
de huidige maatregelen tegen.’ 
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Uit meerdere onderzoeken blijkt dat mensen door de maatregelen gemiddeld minder sporten. 
Voormalig atleet Gregory Sedoc ging daarom laatst voetballen met zijn zoontje, ‘s middags 
direct na schooltijd. Zijn training in de avond was geschrapt. ‘Maar ik weet dat veel ouders 
die mogelijkheid niet hebben en dan vallen die kinderen letterlijk stil. Terwijl het zo belangrijk 
is. Het aanleren van sociale omgangsvormen, vitamine D en endorfine-aanmaak, het 
tegengaan van obesitas, weerbaarheid tegen covid.’  

Sedoc probeert ook tijdens de pandemie positief te denken en vindt het mooi om te zien dat 
het belang van vitaliteit en beweging hoger op de agenda is komen te staan. ‘Ik denk dat veel 
mensen overtuigd zijn geraakt dat dit het moment is om te kappen met roken en zuipen en te 
beginnen met bewegen. Daarom vind ik het gek dat we de sport aanpakken. De overheid zou 
juist heel veel geld moeten pompen in projecten om zoveel mogelijk mensen te stimuleren, 
zoals extra bewegen op scholen, bij de naschoolse opvang en voor volwassen tijdens werktijd. 
Dan ontstaat een mooi effect.’  

Wennemars wijst ook op het belang van het omvangrijke verenigingsleven. ‘Dat is echt een 
van de bestaansrechten van Nederland. Iets dat ons land zo uniek maakt en o zo belangrijk 
is voor vriendschappen, saamhorigheid en vitaliteit. Als je alleen al kijkt door hoeveel 
vrijwilligers dat wordt gedragen. Ik vind dat de politiek momenteel veel te makkelijk omgaat 
met het verenigingsleven. Als we dat extreem krachtige verenigingsleven nu aan de kant 
schuiven, kwetsbaar maken, wordt het later onbetaalbaar en haalt dat de samenhang in de 
maatschappij onderuit. Ik zou zo graag zien dat daar juist zuinig mee wordt omgesprongen. 
Vooral nu. Anders hebben we straks veel grotere problemen.’  

Terug naar Van Bentum, die met eigen ogen ziet hoe de zorgmedewerkers eraan toe zijn na 
een jaar en negen maanden op de tenen lopen. ‘Ik snap dat ze zonder uitzonderingen ergens 
een streep trekken, nu dus om 17.00 uur, want dan is het makkelijk controleren. Daarom is 
er misschien best iets te zeggen voor deze maatregelen, als ze een paar weken gelden. Maar 
alle geleerden zijn het er toch over eens dat de risico’s van het buitensporten beperkt zijn? Ik 
zie daarom toch echt geen reden waarom sporten als hardlopen en roeien niet door zouden 
kunnen gaan na 17.00 uur. Voor de iets langere termijn is de huidige situatie heel 
zorgwekkend.’ Bron: BD, 17 december 2021. 

Dit zijn de extra kosten, maatregelen en beperkingen van 
wintersportlanden 
 
Na een lockdown van drie weken opent Oostenrijk deze week weer een aantal skistations. Ook 
in de andere populaire skilanden kun je weer de piste op. Ga je met de auto op 
wintersportvakantie? Dan zijn dit de regels en kosten. 
 
Check voor je op reis gaat of alle verplichte veiligheidsaccessoires aanwezig zijn in je auto, 
zowel de verplichte benodigdheden in Nederland als in het land van bestemming.   
 
Neem een busje slotontdooier mee en een beschermhoes voor de voorruit, handig als er 
sneeuw voorspeld wordt. Beschermhoes vergeten? Met een ijskrabber maak je de voorruit van 
je auto sneeuwvrij. Leg in je dashboardkastje een mapje met alle belangrijke info over onder 
andere je verblijfplaats. Noteer ook de noodnummers van je autoverzekeraar voor als je een 
ongeval hebt en vergeet niet om je uitgeprinte coronabewijs (QR-code) mee te nemen als je die 
niet op je smartphone bewaart. Neem voor de zekerheid ook de reservesleutel van je auto mee, 
zodat je nog steeds je auto kunt gebruiken als je je sleutel verliest. Bewaar de reservesleutel 
op een andere plaats dan de hoofdsleutel.  
 
In sommige Europese landen moet je betalen als je gebruik maakt van de snelwegen. Ga je 
skiën in Oostenrijk, dan heb je een snelwegvignet nodig. Voor een personenwagen met of 
zonder aanhangwagen kost je dit 9,50 euro voor tien dagen. Zwitserland heeft alleen een 
jaarvignet. Dat is veertien maanden geldig en kost je 42,50 euro. Je kunt het vignet online 
bestellen of via de verkooppunten van de ANWB. Daarnaast kan het ook zijn dat je in bruggen 
en tunnels tol moet betalen, het bedrag is afhankelijk van het type voertuig waarmee je rijdt. 
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Ga je met de auto op skivakantie naar Frankrijk, dan betaal je tol op de snelwegen. Een rit 
van Utrecht naar Val Thorens kost bijvoorbeeld 49,30 euro voor een personenauto. 
 
In sommige landen zijn winterbanden verplicht, in andere enkel bij winterse 
weersomstandigheden. Sinds 1 november 2021 verplicht Frankrijk bijvoorbeeld winterbanden 
in de vijf grote berggebieden: de Alpen, de Pyreneeën, het Centraal Massief, de Jura en de 
Vogezen, en ook op Corsica. 
 
Dit zijn de extra maatregelen en beperkingen in de volgende landen: 
 
Oostenrijk 
• 2G-bewijs nodig. 
• FFP2-masker verplicht op veel plaatsen. 
 
Frankrijk 
• Covid Safe Ticket of negatieve PCR-test van maximaal 24 uur oud nodig. 
• Mondmaskers verplicht in alle binnenruimtes en bij de skiliften. 
 
Zwitserland 
• Passagier Lokalisatie Formulier nodig bij inreis. 
• Covid Safe Ticket of negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud nodig. 
• Verplichte PCR-test tussen de vierde en zevende dag van het verblijf. 
 
Italië 
• Passenger Locator Form nodig bij aankomst. 
• Covid Safe Ticket of negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud of negatieve antigeentest 
van maximaal 48 uur oud. 
 
Duitsland 
• 2G-bewijs nodig in het populaire Winterberg. 
• In onder meer Beieren en het Zwarte Woud 2G-plus (2G en een negatieve test). 
 
Bron: AD, 17 december 2021. 
 
Aantal geregistreerde coronabesmettingen op Curaçao is in afgelopen 
tien dagen bijna verdubbeld  
 
Het aantal geregistreerde coronabesmettingen op Curaçao is in de afgelopen tien dagen 
bijna verdubbeld van 102 op 7 december, naar 202 op 17 december. Het aantal 
coronapatiënten in het ziekenhuis ging in dezelfde periode van vier naar acht. Vier mensen 
stierven aan Covid-19, het totale aantal coronadoden is nu 184. 
 
De stijging van het aantal coronapatiënten verontrust de overheid. Minister-president Gilmar 
‘Pik’ Pisas waarschuwt de bevolking tijdens de feestdagen alert te zijn, zeker bij kerstbezoek 
uit Nederland. Er worden echter geen nieuwe maatregelen genomen. 
 
Op het eiland wordt mensen nog steeds geadviseerd mondkapjes te dragen in het openbaar. 
Er geldt een avondklok van 03.00 uur tot 04.30 uur en voor evenementen met meer dan 
honderd mensen is een QR-code verplicht. 
 
De Omikron-variant van het coronavirus is nog niet vastgesteld op het eiland. Maar volgens 
epidemioloog Izzy Gerstenbluth is het slechts een kwestie van tijd voordat dat wel gebeurt. 
Afgelopen week is begonnen met het zetten van boosterprikken bij 60-plussers. Op een 
bevolking van zo’n 160.000 inwoners hebben er meer dan 103.000 een eerste vaccinatie 
gekregen; ruim 96.000 mensen zijn twee keer ingeënt. Bron: AD, 18 december 2021. 
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Amsterdamse ziekenhuizen testen vanaf volgende week intensiever op 
de Omikron-variant 

Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team 
(OMT), zegt tegen RTL Nieuws dat vanaf volgende week intensiever getest op de Omikron-
variant. ‘Mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis, worden al getest. En in hetzelfde 
testmateriaal waarin het coronavirus wordt aangetoond, kijken we of dat ook de Omikron-
variant is of niet.’ Vanaf volgende week wordt intensiever getest in het VUMC, het AMC en ook 
in het OLVG. Bron: RTL Nieuws, 17 december 2021. 
 
Bolsonaro wordt door Hooggerechtshof gedwongen vaccin voor kinderen 
beschikbaar te stellen 
 
Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft de regering van president Jair Bolsonaro 48 uur de 
tijd gegeven om zich uit te spreken over het al dan niet vaccineren van kinderen tussen 5 en 
11 jaar tegen het coronavirus. Rechter Ricardo Lewandowski besloot dat vrijdagavond na een 
verzoek van de Arbeiderspartij, een van de oppositiepartijen in het parlement. 
 
De nationale medicijntoezichthouder Anvisa gaf donderdag groen licht voor het inenten van 
kinderen uit die leeftijdsgroep met het Pfizer-vaccin. Maar Bolsonaro, die naar eigen zeggen 
niet is ingeënt tegen Covid-19 en meermaals duidelijk heeft laten weten geen vertrouwen te 
hebben in de coronavaccins, wil er nog niet aan. Hij bekritiseerde het besluit van de 
toezichthouder donderdag en noemde de vaccins ‘experimenteel’, wat ze niet zijn.  
 
Ook dreigde hij de namen bekend te maken van de functionarissen van Anvisa die betrokken 
zijn geweest bij het besluit tot goedkeuring van de vaccins. Medewerkers van de 
toezichthouder zijn in oktober en november bedreigd door aanhangers van de president 
tijdens de goedkeuringsprocedures van vaccins voor andere leeftijdsgroepen. Bron: AD, 18 
december 2021. 
 
Noodkreet burgemeester Jorritsma wegens Omikron-variant: ‘Houd je in 
godsnaam aan de regels’ 
 
Toenemende zorgen over de Omikron-variant van het coronavirus en de consequenties voor 
de zorg zijn voor burgemeester John Jorritsma van Eindhoven reden voor een indringende 
oproep. ‘Houd je in godsnaam aan de regels.’ 
 
De burgemeester doet zijn noodkreet in aanloop naar de extra lange schoolvakantie in aanloop 
naar de feestdagen. ’Doe het niet voor mij maar voor jezelf en anderen.’ Jorritsma voorspelt 
een gure wind over Europa vanwege de nieuwe virusvariant waarover nog veel onbekend is. 
‘Dat baart ons heel veel zorgen.’ 
 
De Eindhovense burgemeester was vorige week weer eens in het Catharina Ziekenhuis en dat 
heeft hem niet vrolijk gestemd. ‘De ziekenhuizen hebben een enorme achterstand met 
planbare zorg. Er zijn zorgen over het personeel dat er mentaal en fysiek doorheen zit. De zorg 
is uitgewoond. We vragen het uiterste van de mensen.’  
 
Termen als ‘code zwart’ zegt Jorritsma niet graag te gebruiken. ‘Maar als we zien aankomen 
dat de nieuwe variant gaat leiden tot extra ziekenhuisopnames dan komen we toch echt in de 
fase dat je aan de poort moet besluiten of patiënten de zorg krijgen die ze normaal verdienen. 
Dat hoort niet in een beschaafd land als Nederland.’ 
 
Ga in die extra week kerstvakantie niet met je kinderen naar het speelparadijs of de Efteling. 
Laat staan dat je ze naar opa en oma brengt, aldus burgemeester John Jorritsma. 
 
‘Ik ben nog niet wanhopig, maar ik doe een dringende oproep’, zo vervolgt Jorritsma. ‘Ik hoop 
dat we in de komende periode de moed kunnen opbrengen om onszelf te gedragen. Ga in die 
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extra week kerstvakantie niet met je kinderen naar het speelparadijs of de Efteling. Laat staan 
dat je ze naar opa en oma brengt. Kom niet allemaal de stad in. En als je toch gaat, doe dat 
in ieder geval gespreid. We zullen nog eventjes op de tanden moeten bijten. Er is op dit moment 
geen alternatief.’ 
 
De burgemeester beseft dat het voor werkende ouders lastig is als de kinderen plotseling een 
week thuis zitten. ‘Ik begrijp dat heel goed maar we moeten met elkaar met de situatie omgaan. 
Iedereen moet een steentje bijdragen.’ 
 
Jorritsma constateert dat mensen moedeloos worden maar benadrukt dat er over het 
algemeen acceptatie bestaat voor de maatregelen die deze week met vier weken werden 
verlengd. ‘Er zijn uitzonderingen maar de meeste mensen houden zich aan de regels. Ik snap 
dat het soms lastig is, maar we zullen moeten accepteren dat we nog jaren last gaan houden 
van corona. Een pandemie duurt gemiddeld drie tot vijf jaar.’ Bron: ED, 18 december 2021. 
 
In Australië is het verantwoordelijkheid van mensen zelf om verspreiding 
in te perken 
 
Het aantal besmettingen loopt er voor de derde dag op rij op. De dichtstbevolkte deelstaten 
noteren stijgende coronacijfers. 
 
New South Wales rapporteert vandaag 2482 nieuwe coronabesmettingen, Victoria stelde er 
het afgelopen etmaal 1504 vast en Queensland telde er 31. 4017 in totaal. Een dag eerder 
werden er 3820 coronabesmettingen gemeld.  
 
De Australische premier Scott Morrison wil niet meer terug naar een strenge lockdown. 
Ondanks een recordaantal coronabesmettingen in het land zei Morrison dinsdag dat de 
regering niet langer ‘met de harde hand’ moet regeren. 

Australië registreerde dinsdag een recordaantal van ongeveer 4600 nieuwe coronagevallen. 
Het hoge aantal besmettingen is deels te verklaren door de opmars van de Omikron-variant. 
Volgens Morrison is het echter de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om de verspreiding 
van het virus in te perken. 

Hij zei af te willen van een ‘cultuur van mandaten’, bijvoorbeeld in de vorm van een 
mondkapjesplicht of verplicht afstand houden. ‘We gaan niet terug naar lockdowns, maar we 
gaan door met gezond verstand en verantwoordelijkheid met het virus te leven’, zei hij. 

Door middel van onder meer strenge lockdowns heeft Australië het aantal coronabesmettingen 
sinds het begin van de pandemie relatief laag weten te houden. In recente weken is de 
samenleving echter grotendeels heropend, ondanks de dreiging van de Omikron-variant. 
Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Grote zorgen bij MBO Amersfoort: opgefokte studenten, vermoeide 
docenten en lege lokalen 
 
Felle discussies in de klas tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, toenemende agressie 
van studenten, half lege lokalen en docenten die thuisblijven uit angst besmet te raken. MBO 
Amersfoort doet een onverwacht eerlijk boekje open over de situatie op school. ‘We maken ons 
behoorlijk zorgen. En we zijn zeker niet de enige waar dit speelt.’ 
 
Myrthe Meirink zag afgelopen week nog hoe een mede-student fel van leer trok, toen hij in de 
gang werd aangesproken op de mondkapjesplicht. ‘Uiteindelijk zette de jongen zijn mondkapje 
wel op, maar niet langer dan vijf passen. Eenmaal de hoek om, was het mondkapje alweer af. 
Ook lopen er soms docenten rond die ondanks de regels geen mondmasker dragen. Vergeten? 
Tja, dan ligt de reactie van studenten een beetje voor de hand: ‘Waarom zou ik het doen, als 
de docent het niet doet?’ Bron: AD, 18 december 2021. 
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Twaalfduizend aanvragen voor NOW-regeling  
 
Deze week opende het loket voor de zogenoemde NOW-regeling weer. Er zijn bij het UWV 
inmiddels 12.000 aanvragen voor de zevende ronde loonsteun gedaan, waarbij de overheid 
een deel van de loonkosten betaalt voor bedrijven die worden getroffen door de gedeeltelijke 
lockdown. Als ondergrens voor de aanvraag geldt een omzetverlies van 20 procent. Aanvragen 
van de loonsteun kan tot 31 januari. 
 
Zo’n 8600 werkgevers hebben al een voorschot ontvangen, goed voor een totaalbedrag 
van 286 miljoen euro, meldt het UWV. Het gaat daarbij om 180.000 medewerkers. Eind 
november kondigde het kabinet aan dat onder andere kledingwinkels, restaurants, cafés, 
bioscopen en theaters vanaf 17.00 uur dicht moeten om coronabesmettingen tegen te 
gaan. Daardoor lopen ze opnieuw omzet mis. Bron: AD, 18 december 2021.  
 
In één week tijd 286 miljoen euro aan loonsteun overgemaakt 
 
Uitkeringsinstantie UWV heeft in één week tijd 12.000 aanvragen voor loonsteun 
binnengekregen voor de maanden november en december. Inmiddels is al naar zo’n 8.600 
werkgevers een voorschot overgemaakt, voor een bedrag van in totaal 286 miljoen euro. 
 
De bedrijven van wie de aanvraag al is toegekend, hebben samen zo’n 180.000 mensen in 
dienst, meldde het UWV gisteren. 
Het loket om steun aan te vragen ging maandag open. Om in aanmerking te komen voor de 
steun, moeten ondernemers minimaal twintig procent omzetverlies hebben. De zevende 
periode NOW beslaat ditmaal geen drie, maar twee maanden. 
 
Maximaal 85 procent van de loonkosten wordt vergoed, de rest moeten de werkgevers zelf 
betalen. 
 
Nieuw in de nieuwe steunronde is dat ook bedrijven die na 1 februari 2020 gestart zijn in 
aanmerking komen voor loonsteun. Om het omzetverlies te kunnen berekenen, moeten ze 
voor de laatste NOW-periode minstens één maand volledige omzet hebben gedraaid. 
Werkgevers kunnen tot 31 januari steun aanvragen. Bron: RTL Nieuws, 18 december 2021. 
 
In Frankrijk gaan tien procent van de coronabesmettingen om Omikron 
 
De Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Veran, zegt dat het bij zo’n 7 tot 10 
procent van de dagelijks vastgestelde coronabesmettingen om Omikron gaat. De snelle 
opkomst van de virusvariant is voor Frankrijk aanleiding om een nieuwe coronapas in te 
voeren, waarmee mensen begin komend jaar in restaurants en openbaar vervoer vaccinatie 
moeten aantonen. Onder de huidige Franse regelgeving is het tonen van 
een negatief testresultaat voldoende om toegang te krijgen tot openbare gelegenheden. Bron: 
AD, 18 december 2021. 
 
Sint Jansdal kan binnen twee maanden covid-ziekenhuis gereed hebben: 
‘Huidige werkwijze niet houdbaar’ 
 
Als het kabinet besluit tot de oprichting van aparte covid-ziekenhuizen, kan ziekenhuis Sint 
Jansdal in Lelystad er binnen twee maanden klaar voor zijn. 
 
Het bestuur van St Jansdal vindt dat de zorg voor coronapatiënten anders georganiseerd moet 
worden om toekomstbestendig te zijn. ‘Op dit moment komt in ons ziekenhuis zelfs de meest 
acute zorg steeds verder in het gedrang’, schrijft het ziekenhuisbestuur in een bericht op 
LinkedIn. Sluitingen van de spoedeisende hulp en de ic zijn aan de orde van de dag en 
planbare operaties worden al wekenlang doorgeschoven. ‘Onze zorg schiet tekort’, aldus Sint 
Jansdal. 
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Sint Jansdal staat daarin niet alleen. Door de toestroom van grote aantallen coronapatiënten 
is de druk op ziekenhuizen immens. In deze regio is momenteel 45 procent van de ok-
capaciteit afgeschaald, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Twee van de vijf 
ziekenhuizenorganisaties in deze regio kunnen kritieke planbare zorg niet binnen zes weken 
leveren. Ook is de druk op de ic’s in deze regio al wekenlang hoog in vergelijking met andere 
regio’s.  
 
Het concentreren van covid-zorg in aparte ziekenhuizen op een aantal plekken in het land zou 
algemene ziekenhuizen verlichting kunnen brengen. Volgens het ziekenhuisbestuur van St 
Jansdal is de huidige werkwijze voor coronazorg in Nederland op termijn niet houdbaar. Dat 
stelt ook de bestuursvoorzitter Jan den Boon van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in 
Enschede. Hij pleit in Tubantia voor onderzoek naar aparte covid-klinieken per regio. Dit kan 
voor personeel grote voordelen hebben. De covid-zorg wordt daar efficiënter georganiseerd en 
de reguliere zorg meer ontlast.   
 
Sint Jansdal heeft de coronazorg momenteel geconcentreerd op de hoofdlocatie in Harderwijk. 
De ic in Lelystad is op dit moment niet in gebruik omdat op deze locatie alleen geplande 
operaties bij relatief gezonde mensen worden gedaan.  
 

 
 
Ziekenhuis te Lelystad   @ Lelystad Nieuws 
 
Sint Jansdal stelt naast een ic ook verpleegafdelingen beschikbaar. Deze moeten wel 
gemoderniseerd en hersteld worden. Ze zouden binnen twee maanden operationeel kunnen 
zijn. Het vinden van gespecialiseerd personeel is een grotere uitdaging, meldt het ziekenhuis. 
Landelijke regie en samenwerking met een groot academisch ziekenhuis zijn volgens St 
Jansdal nodig om het plan in deze opzet te laten slagen.  
Sint Jansdal wil de handreiking niet nader toelichten. Woordvoerster Anneke Plette zegt dat 
het statement een reactie is op de gesneuvelde plannen voor honderd extra ic-bedden, 
waarover de Volkskrant eerder deze week berichtte. In die plannen werd de locatie Lelystad 
van St Jansdal genoemd als één van de drie locaties voor extra ic-plekken, naast het UMC 
Utrecht en het deels leegstaande Bronovo ziekenhuis in Den Haag.   
 
Hier zou buitenlands personeel voor minimaal een jaar kunnen werken. Het plan sneuvelde 
begin november. Toch opperde zorgminister Hugo de Jonge in het Kamerdebat van 1 december 
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dat hij concentratie van covid-zorg op ‘twee of drie plekken’ na de winter zou willen 
uitproberen.  Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Japan verlengt inreisbeperkingen voor buitenlandse reizigers 
 
Japan verlengt met het oog op de Omikron-variant de inreisbeperkingen voor buitenlandse 
reizigers, meldt de krant Yomiuri. Zo moeten reizigers zich voor vertrek laten testen en bij 
aankomst in quarantaine. Vorige maand versoepelde het Aziatische land de reisregels nog, 
vanwege een dalend aantal besmettingen. De zorgen over de nieuwe virusvariant zijn echter 
zo groot, dat Japan de teugels weer aanhaalt. Tot nu toe zijn er dertig Omikron-
besmettingen vastgesteld. Het gros daarvan op vliegvelden. Bron: AD, 18 december 2021.  
 
Hoe de vorige (dreigende) lockdown voor waanzin in de Brabantse steden 
zorgde 
 
Daar gaan we weer. Het land dreigt opnieuw op slot te gaan. Net als vorig jaar rond deze tijd. 
Hoe reageerden we toen op het naderend onheil? Over ‘zieke waanzin’ in de Brabantse 
winkelstraten.  
 
Vrijdagavond, even na 22 uur. De telefoon pingt. ‘Nederland stevent af op harde lockdown’, 
staat er te lezen. Daar gaan we weer, moet er in menig huishouden gedacht zijn. Gevolgd door 
1001 gedachten. Over de kerstinkopen die in het water dreigen te vallen, het knipbeurtje dat 
nog in de agenda stond voor volgende week of dat je de naderende kerstvakantie toch wel had 
willen gebruiken om eens flink te klussen.  
 

 
14 december vorig jaar: lockdownshoppen in Tilburg tot de allerlaatste seconde. © Jan Van 
Eijndhoven 
 
Kennen we die gevoelens niet ergens van? Maar al te goed - helaas. Terug naar 14 december 
vorig jaar. Zo rond het middaguur lekken berichten uit dat het kabinet die avond weleens tot 
een strenge lockdown zou over kunnen gaan. Bijna alles dicht dus. Het leidt tot de gekste 
taferelen in de binnensteden en de geboorte van een nieuw woord: lockdownshoppen. En dat 
op een maandag. Lange rijen voor bijkans alle kassa’s, er is geen vrije parkeerplaats meer te 
vinden, in de straten kun je over de koppen lopen. Het virus vaart er ongetwijfeld wel bij.  
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Brabantse burgemeesters, die van Eindhoven voorop, roepen massaal op om niet meer de 
centra te komen. ‘Doe niet mee aan de gekte. Koop die cadeautjes maar na 19 januari’, 
waarschuwde John Jorritsma. Winkeliers - van wie er velen besluiten er een extra koopavond 
van te maken - spreken van ‘blinde paniek’, de angst bij klanten om met kerst in aantocht 
naast cadeautjes te grijpen. In Tilburg slaat zo rond 15 uur  de druktemeter in het rood: kom 
alleen als het echt nodig is. Bij kappers staat de telefoon dan weer roodgloeiend, sommigen 
kondigen al aan dat ze van plan zijn zich tot middernacht suf te knippen.  
 
Ook bij de bouwmarkten overal in Brabant is het druk, drukker, drukst. Onder het motto 
‘inslaan nu het nog kan’. Geef ze eens ongelijk: wie de komende maand klussen wil, móét op 
deze dag wel zijn slag slaan. Gevolg: lange rijen met klussers. Op de meubelboulevards is het 
niet anders, maar dan met kopers. Want ja, als je na de kerstvakantie je studentenkamer wil 
betrekken zal je toch echt de ‘uitzet’ nú compleet moeten maken.  
 
Op sociale media wordt hoofdschuddend gereageerd op al die taferelen waarbij mensen samen 
klitten. ‘Zijn we massaal gek geworden? Dit is zieke waanzin’, twittert iemand. De twitteraar 
kan hoogstwaarschijnlijk op herhaling vandaag. Want dikke kans dat we, met de dreigende 
lockdown in het achterhoofd, het allemaal nog een keer gaan zien: van overvolle binnensteden 
tot de file naar de meubelboulevard en de gekte bij de bouwmarkt.  
 
Enig verschil: vorig jaar zát de horeca al twee maanden potdicht. Naast de klussers en kopers 
krijgen de steden er vermoedelijk ook nog een dozijn lunchers bij. Niet voor niets dat het 
kabinet haast wil maken met de besluitvorming en deze ochtend al bijeen komt om knopen 
door te hakken.  Bron: BD, 18 december 2021. 
 
Omikron-variant ook in Oost-Nederland gevonden: ‘Topje van de ijsberg’ 
 
Hoezeer de nieuwe coronavariant Omikron in het oosten van het land rondwaart, weet 
niemand. Maar de eerste verdachte besmettingen zijn gemeld en heb geen illusies: ‘Dit is het 
topje van de ijsberg.’ 
 
Arts infectieziektenbestrijding Jolanda Hoefnagel van gezondheidsdienst GGD Gelderland-
Zuid heeft het over ‘enkele besmettingen’ als ze praat over de besmettingen die er in de regio 
zijn gevonden waarbij sterk het vermoeden is dat het om de Omikron-variant gaat. Hoeveel 
het er precies zijn weet ze niet, maar doet er ook niet zo veel toe: dat de variant in de regio 
Nijmegen, in het Land van Maas en Waal en in het Rivierengebied al flink rond gaat, is eigenlijk 
wel zeker. Net als dat het in Arnhem of de Achterhoek is.  
 
‘Eén’, anwoordt arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse CWZ op de vraag hoe vaak 
hij bij zijn speciale onderzoek naar varianten de Omikron-versie heeft gevonden. ‘Maar vergis 
je niet: als het in Amsterdam al bij 25 procent van de onderzochte monsters is gevonden, dan 
is de kans groot dat het hier ook echt al flink rond gaat. Dat was met delta ook zo. Toen liepen 
we in Nijmegen gelijk op met Amsterdam.’ 
 
Voor de zomer was het Bert Mulder die met een snelle variantentest veel eerder dan het RIVM 
signaleerde dat delta - toen nieuw - heel snel terrein aan het winnen was. Destijds kon hij 
beschikken over monsters uit de GGD-teststraat, nu moet hij het vooral doen met wat er uit 
zijn eigen ziekenhuis en via wat verpleeghuizen in zijn laboratorium terechtkomt. ‘En er gaat 
een tijd overheen, vaak weken, voor mensen met een coronavirus in het ziekenhuis 
terechtkomen.’ Dus dat hij nog geen Omikron tussen zijn monsters vindt, is daarmee 
verklaard: de variant is er immers nog maar kort. 
 
Met andere woorden: ‘We hebben geen onvolledig zicht.’ Maar inmiddels is wel duidelijk dat 
Omikron hoe dan ook heel snel de dominante variant is. Volgens infectieziektenmodelleur 
Marino van Zelst van de Wageningen Universiteit is dat in Amsterdam al het geval. Omdat 
daar nu al bij 25 procent van de onderzochte besmettingen om Omikron gaat. Tel daar bij op 
dat het vijf dagen duurt eer de infectie zich manifesteert terwijl de Omikron-variant zijn 
aanwezigheid in twee dagen verdubbeld en het sommetje is zo gemaakt: Omikron heeft delta 
al verdrongen van de eerste plaats. 
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Die snelheid waarmee het virus het overneemt van delta is dé grote zorg, stelt Mulder. Want 
misschien valt het aantal ziekenhuisopnames door Omikron in Zuid-Afrika, waar de variant 
het eerst ontdekt werd, nog relatief mee, het zegt volgens hem heel weinig. ‘Omdat bijvoorbeeld 
de leeftijdopbouw daar heel anders is.’ Er zijn veel minder ouderen, immers. 
 
We waren voordat de aantallen in de ziekenhuizen zo opliepen al bang voor de griepgolf: die 
zouden we er niet bij kunnen hebben. Volgens Bert Mulder. 
 
Ook is hij niet onder de indruk van Engeland, waar momenteel door Omikron heel hoge 
besmettingscijfers zijn maar nog weinig coronamaatregelen zijn. ‘Hun uitgangspositie is veel 
beter: daar liggen de ziekenhuizen niet zo vol.’ 
 
Want neem het Radboudumc in Nijmegen. Daar ging deze vrijdag het bordje ‘vol’ op de 
intensive care: alle 36 bedden waren bezet. En die 36 zijn er nota bene al tien meer dan de 
normale capaciteit.  De afgelopen 7 dagen nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen 
in de regio wel iets af, maar liep het aantal op de ic’s nog wat op. Mulder: ‘We waren voordat 
de aantallen in de ziekenhuizen zo opliepen al bang voor de griepgolf: die zouden we er niet 
bij kunnen hebben.’ 
 
Die lijkt er vooralsnog ook niet te komen: de griepcijfers zitten volgens onderzoeksinstituut 
Nivel onder het gemiddelde en van een golf lijkt het voorlopig niet te komen. Maar goed ook, 
denkt Mulder: ‘We zitten in de ziekenhuizen nu al aan de max. En Omikron is zó veel 
besmettelijker, daar kun je ook nog een golf aan patiënten van verwachten.’ Plus: ‘Ook 
zorgpersoneel zal meer besmet raken en meer uit gaan vallen.’ 
 
Iemand die gevaccineerd en besmet is met Omikron maar geen klachten heeft, moet vijf dagen 
thuis blijven. Bij Delta is dat drie, aldus Jolanda Hoefnagel. 
 
En bijvoorbeeld ook langer in quarantaine moeten. Hoefnagel legt uit dat bij Omikron-
besmettingen  voor iedereen strengere quarantaineregels gelden. Zo moeten ook 
gevaccineerden die geen klachten hebben, een negatieve test hebben en in nauw contact zijn 
geweest met iemand met Omikron wél in quarantaine: bij delta hoeft dat niet. ‘En iemand die 
gevaccineerd en besmet is met Omikron maar geen klachten heeft, moet vijf dagen thuis 
blijven. Bij Delta is dat drie.’ 
 
Bij mensen met Omikron gaat de GGD ook weer heel intensief bron- en contactonderzoek 
doen. ‘Bij de ‘normale’  coronabesmettingen doen we dat niet meer. Maar bij Omikron wordt 
iedereen benaderd.’ 
 
Zolang dat gaat. De GGD is immers heel druk met ook het massaal boosteren. En door 
Omikron zullen de besmettingscijfers weer op gaan lopen, en daarmee wordt het óók weer 
drukker in de teststraten. ‘Daar zijn we op voorbereid’, zegt Hoefnagel. De testcapaciteit kan 
weer wat worden uitgebreid. Maar niet eindeloos. ‘We doen wat we kunnen.’ 
 
De hoop is vooral dat iedereen zich veel beter aan de coronamaatregelen gaat houden. En dus 
ook met kerst echt niet gaat marchanderen met het maximale aantal van vier gasten per 
huishouden. Hoefnagel: ‘Dat is echt héél belangrijk.’ Bron: DG, 18 december 2021. 
 
Nederland stevent af op harde lockdown: waarschijnlijk vandaag nog 
persconferentie 
 
Nederland wacht opnieuw een harde lockdown in december. Het OMT adviseert om snel 
vrijwel alles op slot te gooien, het kabinet beslist vanmiddag. Daarna volgt waarschijnlijk een 
persconferentie.  
 
In de ochtend overlegt het kabinet met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad, 
vanmiddag beslissen de ministers definitief over de coronamaatregelen. Alles wijst erop dat 
het OMT-advies gevolgd gaat worden. Dat zou betekenen dat horeca, cultuur, sport, onderwijs 
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en niet-essentiële winkels de komende weken ook overdag dicht moeten. Supermarkten, 
drogisterijen en apotheken blijven dan open.  
 
Opnieuw zit Nederland dan - net als vorig jaar tijdens de feestdagen - in een harde lockdown.  
 
Rond de snel opkomende Omikron-variant heerst wereldwijd alarmstemming. In Nederland 
golden al wat meer restricties toen de nieuwe mutant opkwam, daardoor lijkt de Omikrongolf 
hier later te landen. Maar de verspreiding gaat razendsnel: in Amsterdam is het aandeel 
Omikron-besmettingen in ruim een week tijd vertienvoudigd. Vorige week maandag was 2,5 
procent van de infecties een Omikron-variant, nu is dat al meer dan een kwart.  
 
Met de harde lockdown beoogt het OMT de snelle nieuwe golf platter te slaan, zodat er niet te 
veel mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden. Tegelijkertijd wordt de 
boosterprikronde versneld, zodat de antistoffen weer op peil komen tegen de nieuwe mutant. 
Brits onderzoek toont aan dat de bescherming na een derde (booster)prik nog altijd stevig is. 
De derde vaccinatie beschermt volgens voorlopige data voor 80 procent tegen ernstige ziekte 
en ziekenhuisopname, dat was bij Delta 95 procent.  
 
Het Outbreak Management Team boog zich gisterochtend over de nieuwste gegevens rond de 
Omikron-variant die landen als Engeland en Denemarken teistert.  ‘We maken ons zorgen, de 
verspreiding gaat heel erg snel’, zei minister De Jonge na afloop van de ministerraad gisteren 
al. ‘We zullen bekijken of extra maatregelen nodig zijn om de golf te verlagen en te vertragen.’  
 
Voorlopig lijkt de mutant niet ziekmakender. Maar als de Omikron-variant in korte tijd veel 
meer mensen besmet dan de oude virusversie, stromen ziekenhuizen alsnog sneller vol dan 
voorheen. En dat kunnen de Nederlandse ziekenhuizen er niet bij hebben, met momenteel 
ruim 2470 opgenomen coronapatiënten (van wie 638 op de ic). 
 
OMT-voorzitter Jaap Van Dissel zou nu wellicht meer neigen naar vroegtijdig op de rem 
trappen dan voorheen. In gesprek met Nieuwsuur erkende de RIVM-baas donderdagavond dat 
de situatie ‘te vaak optimistisch’ is ingeschat. ‘Je hoopt dat het dubbeltje toch de goede kant 
op valt maar we hebben te vaak gezien dat het tegenvalt.’ 
 
In een interview met deze nieuwssite in oktober was hij ook te positief, gaf de OMT-voorzitter 
toe. Van Dissel voorspelde toen dat harde lockdownregels niet meer nodig zouden zijn 
komende winter. Dat pakt nu anders uit. ‘Natuurlijk dachten we toen: tegen die tijd hebben 
we al zo lang delta, die gaan we eindelijk opruimen. Omikron is iets wat dat feestje 
verpest.’ Bron: AD, 18 december 2021. 
 
De macht van de grote getallen: waarom virologen zo bang zijn voor 
Omikron 
 
Nederland werd gisteravond overvallen door het nieuws dat het Outbreak Management Team 
(OMT) pleit voor een nieuwe harde lockdown. Waarom zijn experts zo bang voor de Omikron-
variant?  
 
Om maar met het goede nieuws te beginnen: vanuit Zuid-Afrika, waar de Omikron-variant 
zich een tijdje geleden voor het eerst manifesteerde, klinken hoopgevende geluiden over 
Omikron. Hugo Tempelman, een Nederlandse arts die al lang in Zuid-Afrika werkt en daar 
betrokken is bij het onderzoek naar coronavirusvarianten, zegt dat Omikron ‘duidelijk minder 
ziekmakend’ is dan de Deltavariant, de voorganger die ze aan het verdringen is. Bron: AD, 18 
december 2021. 
 
Parijs schrapt de festiviteiten die rond de jaarwisseling gepland zijn 
De Franse hoofdstad Parijs schrapt de festiviteiten die rond de jaarwisseling gehouden 
zouden worden op de beroemde boulevard Champs-Élysées. Ook gaat de traditionele 
vuurwerkshow in de stad niet door om de verspreiding af te remmen van de Omikron-
variant van het coronavirus, bericht nieuwszender BFM TV. 
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De lichtstad geeft daarmee gehoor aan een oproep premier Jean Castex. Hij heeft lokale 
overheden gevraagd om concerten en vuurwerkshows af te blazen. Ook 
wordt alcoholconsumptie op openbare locaties tijdens de jaarwisseling aan banden gelegd. 
Castex roept de bevolking ook op tot testen alvorens naar feestjes te gaan. Bron: AD, 18 
december 2021. 
 
Omikron-variant is inmiddels in 89 landen vastgesteld 
 
De Omikron-variant van het coronavirus is inmiddels in 89 landen vastgesteld, aldus 
de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een update. Omikron verspreidt zich aanzienlijk 
sneller dan de Deltavariant. Het aantal besmettingen verdubbelt zich in een tijdsbestek 
van anderhalf tot drie dagen. Het virus lijkt zich vooral in landen met een hoge immuniteit te 
vermenigvuldigen, maar of dat te wijten is aan het omzeilen van de afweer, een verhoogde 
overdraagbaarheid of een combinatie van die twee is nog onduidelijk. Bron: AD, 18 december 
2021. 
 
Portugal start vandaag met vaccineren van kinderen onder de twaalf jaar 
 
Portugal start vandaag met het vaccineren van kinderen onder de twaalf jaar. Dit weekend 
zijn de eerste 77.000 9-, 10- en 11-jarigen aan de beurt in vaccinatiecentra die speciaal zijn 
gereserveerd voor deze leeftijdsgroep. In de weekenden na de feestdagen worden de jongere 
geboortejaren geprikt: op 23 januari zijn de laatste 5-jarigen aan de beurt voor hun eerste 
prik, als de ouders dat willen. Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Stormloop op kerstcoupe en volle winkelstraten om naderende lockdown 
 
Bij kappers in het hele land staat de telefoon roodgloeiend, nu veel mensen nog snel even 
proberen een afspraak in te plannen voor de dreigende lockdown. Ook in de winkelstraten en 
meubelboulevards wordt vandaag grote druk verwacht. 
 
Gisteravond sijpelde het nieuws binnen dat het kabinet denkt aan een harde lockdown, 
waarbij de niet-essentiële winkels hun deuren gesloten moeten houden. Net als een jaar eerder 
zou het land daarmee kort voor kerst goeddeels op slot gaan. Vandaag is er om 19.00 uur een 
persconferentie.  
 
‘Het is logisch dat mensen nog snel gaan shoppen met dit soort berichten’, zegt Paul te 
Grotenhuis, woordvoerder van branchevereniging INRetail. ‘Ze waren al voorbereid op drukte 
met de feestdagen op komst, dus ik verwacht in de winkels geen problemen. Maar in de 
winkelstraten zal het chaotischer zijn. Daar gaan wij alleen niet over; dat is in handen van de 
burgemeesters.’  
 
Tegen het middaguur kwam de drukte in de winkelstraten op gang. Zo stond er voor de 
Bijenkorf in Den Haag al een lange rij met mensen die nog even kerstinkopen willen doen. Bij 
grote klus-, tuin- en meubelketens viel de drukte op zaterdagochtend ook vooralsnog 
mee. Volgens een woordvoerder van de Intergamma, het bedrijf achter ketens Karwei en 
Gamma, is de verwachting is dat de drukte in de loop van de dag zal toenemen. Ook een 
rondgang onder verschillende filialen van Intratuin leert dat er van grote drukte nog geen 
sprake is. 
 
Bij de kappers merken ze al wel dat het druk is. Zo hebben medewerkers van een 
Middelburgse kapsalon afgesproken korter te gaan pauzeren, om maar zoveel mogelijk klanten 
te helpen. In Honselersdijk meldt een medewerkster van de plaatselijke kapper dat het kort 
na het nieuws over de dreigende lockdown piekte bij het maken van een afspraak. 

Bij kappers in onder andere Alblasserdam, Roermond en Zaandam gaat de telefoon 
voortdurend. ‘Eigenlijk word je er een beetje gek van. We zitten helemaal vol en moeten 
constant nee zeggen’, aldus de Zaanse kapster. De kapster in Alblasserdam zegt in ieder geval 
nog wel aan knippen toe te komen. 
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Ook in Alkmaar krijgt een plaatselijke kapper continu appjes van alle kanten, met de vraag of 
er plaats is. Het antwoord laat zich raden. In Roermond, waar de kapper tot kerst is 
volgeboekt, werken ze al met een reservelijst, ‘omdat er altijd mensen afbellen wegens een 
hoestje of quarantaine’. 

We zitten helemaal vol en moeten constant nee zeggen, aldus een kapper in Zaandam. 

Volgens brancheorganisatie voor kappers ANKO is de drukte bij de kappers al iets van de 
laatste weken. Het zijn altijd al drukke weken richting de feestdagen en de voortdurende 
dreiging van een lockdown heeft dit vergroot. Een woordvoerster van ANKO benadrukt dat 
veel kappers de extra klandizie goed kunnen gebruiken 

Veel kappers zijn nog altijd herstellende van de vorige keren dat de deuren dicht moesten. De 
woordvoerster wijst erop dat veel ondernemers nog kampen met achterstallige betalingen, 
leningen en dat veel ondernemers hun pensioenpotjes eerder hebben leeggegeten. De reserves 
zijn nog niet aangevuld. 

 

 
De dreigende nieuwe lockdown zorgt op veel plaatsen in ons land voor een vloedgolf aan 
kappersafspraken. © ANP 

Het steekt de ANKO ook dat de coronasteunmaatregelen niet zijn aangepast. Zo zorgt de 
systematiek van de NOW en de TVL er nog steeds voor dat ondernemers buiten de boot vallen. 
In december zetten kappers doorgaans twee keer meer om dan in een reguliere maand. 
Daarmee is de impact van een lockdown op kappers groter dan het lijkt. Veel ondernemers 
vielen vorig jaar buiten de regeling. Dat dreigt nu weer. Daarnaast geldt voor kappers al dat 
ze omzet mislopen door de nu beperktere openingstijden. 

De ANKO snapt dat er wat moet gebeuren, maar het dichtgooien van de kapperszaken is 
volgens de organisatie niet de oplossing. Ook omdat dit illegale en dus ongecontroleerde 
kapperspraktijken achter de voordeur in de hand werkt. ‘De druk van consumenten om toch 
geknipt te worden is groot’, aldus de woordvoerster. 

De ANKO, die zeventig procent van de markt vertegenwoordigt, geeft aan dat de echte impact 
van de coronacrisis nog zichtbaar moet worden. Ze zien dat meer kappers verder gaan met 
minder of zonder personeel, ook vanwege de regeldruk. Die verhuren dan bijvoorbeeld stoelen 
aan andere zzp’ers. Dit heeft ook impact op opleidingsplekken. 
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Ook de winkeliers vinden alles op slot gooien niet de oplossing. ‘Het is bizar als het kabinet 
dit zou besluiten. Winkels zijn niet een besmettingsbron, het draagvlak voor een lockdown in 
nihil onder ondernemers. Het is paniekvoetbal in een tijd dat het kabinet rust moet bewaren, 
duidelijkheid moet verschaffen en leiderschap moet tonen’, zegt Te Grotenhuis van INRetail. 
‘Met 24 uur per dag boosteren zet je meer zoden aan de dijk.’ 

De detailhandel zit door de vorige lockdown volgens hem nog diep in de schulden. ‘Nu weer 
een sluiting in de allerbelangrijkste weken van het jaar doet ontzettend veel pijn.’ Bron: AD, 
18 december 2021.   

Ondernemend Nederland: schrik slaat om het hart na OMT-advies 

Na twee eerdere lockdowns waarin onder andere horecazaken, winkels, culturele instellingen 
en bioscopen aan coronabeperkingen werden onderworpen is het incasseringsvermogen van 
ondernemers sterk afgenomen, zegt Ondernemend Nederland. Ze vrezen dan ook een nieuwe 
lockdown. 

‘Aan het begin van de pandemie stonden de meeste bedrijven er nog relatief goed voor. Maar 
nu hebben ze samen zo’n 20 miljard euro belastingschuld, private schulden en zijn er nog 
maar weinig reserves’, zegt Ondernemend Nederland. ‘Ik ben bang dat hun weerstand heel 
erg is afgenomen.’ 

Vanuit de detailhandel klinkt ongeloof over de dreigende sluiting van niet-essentiële winkels. 
‘Het is natuurlijk een advies, maar stel dat dit advies 100 procent wordt overgenomen, dan is 
dat een enorme klap. Niet alleen voor de sector maar ook voor de samenleving’, zegt 
branchevereniging INretail. De winkeliersvereniging waarschuwt voor chaotische taferelen als 
mensen de komende dagen nog snel kerstinkopen willen doen. . Bron: RTL Nieuws, 18 
december 2021. 

Spoedoverleg kabinet over OMT-advies begonnen 

De meest betrokken ministers zijn in Den Haag bijeen om te praten over de 
coronamaatregelen. Ze doen dat na een advies van het OMT, dat een strenge lockdown 
adviseert.  

Naast premier Rutte en minister De Jonge is ook RIVM-directeur Van Dissel vanavond bij de 
persconferentie. Het is lang geleden dat hij erbij was, zegt politiek verslaggever Floor Bremer. 
OMT adviseert alleen essentiële winkels open. Bron: RTL Nieuws, 18 december 2021.  

Van Stratego naar Ticket to Ride: zijn de klassieke spelletjes toe aan 
vervanging? 

Het verlengen van de coronamaatregelen betekent dat we nog een tijdje samen binnen zitten. 
Op een gegeven moment gaat het lezen, Netflixen en lekker koken wel vervelen. Daar spelen 
spelletjesproducenten op in. Maar zitten we wel te wachten op een revival van spelletjes zoals 
Stratego en Ganzenbord? 

Stratego is een ware klassieker, vindt Joost van Haasteren van Jumbo-Diset Nederland. ‘Het 
bestaat al sinds 1958 en is één van onze belangrijkste merken. Het is met recht een 
legendarisch spel te noemen dat van generatie op generatie wordt gespeeld en elke keer weer 
spannend is tot het eind’, vertelt hij aan EditieNL.  

Nostalgie speelt een grote rol in het blijvende succes van het spel. ‘De ouders van nu die 
vroeger als kind Stratego met hún vader of moeder speelden, zetten dit spel nu graag op tafel 
om met hun eigen kinderen te spelen.’ En het is ook nog eens leerzaam. ‘Het leert kinderen 
ook waardevolle vaardigheden zoals leiderschap, aanpassingsvermogen, bluffen en 
creativiteit.’ 

Naast Stratego kennen we nog veel andere klassieke spellen. ‘Mens Erger Je Niet en Pim Pam 
Pet zijn spellen die al sinds jaar en dag een groot succes zijn met de feestdagen. Klassiekers 
maak je niet, maar die ontstaan doordat ze simpel, steengoed en tijdloos zijn.’ 
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Dit soort spellen worden nog steeds goed verkocht. ‘Het zit nog steeds in het hart bij de 
mensen’, vertelt Marvin Beekhuijzen van het YouTubekanaal Bord Voor Je Kop. ‘Maar er zijn 
zoveel spellen die interessanter en leuker zijn, alleen zijn die nog niet zo ontzettend bekend.’ 

Een spel als Monopoly vindt Beekhuijzen bijvoorbeeld klassiek, maar niet per se goed. 
‘Misschien speelt iedereen het vanwege het sentiment: iedereen kent het van vroeger. Catan 
is ook een klassieker en die kent ook iedereen.’ 

De spellen hebben volgens Beekhuijzen het fundament gelegd voor de nieuwe spellen. ‘Het is 
een evolutie. De smaak is door de jaren heen ook veranderd. Er is veel meer tijd, geld en 
aandacht gekomen voor het maken van spellen.’ 

Momenteel vindt Beekhuijzen De Zoektocht Naar El Dorado een van de beste spellen. ‘Dat is 
vooral met de familie. Oriflamme is heel erg onder de radar en is iets agressiever. Sleeping 
Gods is een geweldige titel, maar is er wel eentje voor de die-hards. En Ticket To Ride is 
inmiddels een evergreen.’ 

Volgens de Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers bestaat de top vijf van de best 
verkochte spelletjes bijna volledig uit nieuwere spelletjes. Ganzenbord, Mens Erger Je niet en 
Pim Pam Pet zijn niet te zien. Monopoly staat op plek tien. 

De top vijf is als volgt:  

- Ticket to Ride Europa 
- Qwixx 
- Skip-Bo 
- Beverbende 
- Regenwormen 

Bron: RTL Nieuws, 18 december 2021.  

 
Sterfte in Wierden/Enter 
 
Deze cijfers laten zien van hoeveel COVID-19 patiënten in deze gemeente gisteren aan de 
GGD gemeld is dat ze zijn overleden. Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is 
waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt 
voor overlijden aan COVID-19. 
 
Totaal zijn er dertig overleden COVID-19-patiënten. Dit getal laat zien van hoeveel COVID-
19-patiënten in deze gemeente in totaal is gemeld dat ze zijn overleden, sinds het begin van 
de meldingen.  
 
Er zijn in Wierden 23.0 mensen positief getest op het coronavirus. Hiervan zijn er 0 
inwoners opgenomen in het ziekenhuis omdat ze besmet zijn met corona (covid-19) in 
Wierden. Het aantal besmettingen met het coronavirus in Wierden per honderdduizend 
inwoners komt neer op 93. 
 
In heel Nederland zijn tot nu toe 23.654.409 besmettingen met corona. Hiervan zijn er 
81473 in een ziekhuis opgenomen. Tot nu toe zijn er helaas al 7.047 mensen overleden aan 
het corona virus. Bron: Coronadashboard Rijksoverheid, 17 december 2021. 
 
Vluchten voor coronamaatregelen: lastminutestedentrips winnen aan 
populariteit 
 
Tot zeker januari zitten we aan de huidige coronamaatregelen vast. En in deze donkere 
kerstdagen kiezen Nederlanders er toch voor om hun vertier te zoeken in stedentripjes over 
de grens. Want ja, hier kunnen we niet zo veel. Gaat de Nederlander nu als een gek 
stedentripjes in het buitenland boeken?  
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Verschillende reisorganisaties merken dat stedentrips populair zijn. Bij Vliegtickets.nl zien ze 
bijvoorbeeld dat het zoek- en boekgedrag toeneemt. Dit heeft volgens de organisatie vooral te 
maken met het verlengen van de kerstvakantie. 

Voor deze periode neemt het aantal boekingen snel toe. ‘Dit is meer dan vorige kerst en ook 
in vergelijking met 2019 is het meer. We zien echt dat Nederlanders de maatregelen proberen 
te ontvluchten’, vertelt Sander van Veen namens de reissite aan EditieNL. 

Bij Travelclown.nl is de toename van reizen ook te merken. ‘Nederlanders gingen eerst gewoon 
een dagje naar Londen, ‘s ochtends heen en ‘s avonds terug. Ze gingen in de kerstperiode al 
regelmatig naar het buitenland om het donker te ontvluchten’, vertelt Ingmar Bruinsma aan 
EditieNL. 

Maar deze reisjes worden langer, merkt Bruinsma. ‘Nu plakken mensen er ook een hotel aan 
vast. Wat wil zeggen dat ze echt even van de open horeca willen genieten.’ 

Momenteel is Düsseldorf de populairste bestemming onder Nederlanders. ‘Deze stad staat met 
stip bovenaan met 300 procent groei van het aantal weergaven op de site ten opzichte van 
2020.’ De nummer twee, Aken, groeide met maar liefst 289 procent in populariteit. 

En ook Keulen nam enorm toe, met maar liefst 190 procent. ‘Ten opzichte van 2020 is de groei 
op Duitse bestemmingen over de hele linie vele malen hoger.’ 

Ook ligt er een grote nadruk op super last minute. ‘Zeventig procent van de boekingen in de 
afgelopen vier weken hebben een check-in-datum binnen zeven dagen en zulke korte periodes 
zie ik niet vaak’ De verklaring, en het is echt een open deur: de lockdown.’ Bron: RTL Nieuws, 
18 december 2021.  

Glazen Huis terug, 1000 mensen mogen met coronapas langskomen 
 

 

Het glazen huis in Amersfoort @ RTL Nieuws 

Na drie jaar is het Glazen Huis van NPO 3FM terug, het staat in Amersfoort. En publiek is 
welkom: 1000 mensen mogen voorzien van een coronatoegangsbewijs, tegelijkertijd een kijkje 
nemen. 

Na een afwezigheid van drie jaar is Serious Request terug. Het Glazen Huis, waar de dj’s vanaf 
vandaag een week lang platen gaan draaien voor het goede doel, staat in Amersfoort. 
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De editie wordt wel anders dan de vorige in 2017. Dit keer geen deinende menigte bij het 
tijdelijke onderkomen van 3FM. Het gebied rondom het gebouw is grotendeels afgesloten. Er 
mogen wel 100 mensen tegelijk komen kijken. 

Het buitenpodium met concerten is geschrapt. Bands en artiesten treden nu zonder publiek 
op vanuit de Prodentfabriek. Namen als Typhoon, S10, Son Mieux, MEAU, Jeangu Macrooy 
en Tim Knol staan op het programma. 

De dj’s die zich tot en met vrijdag 24 december 17.00 uur laten opsluiten zijn Sander 
Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen. Ze proberen zoveel 
mogelijk geld op te halen voor het Wereld Natuur Fonds, voor de bescherming en het herstel 
van de regenwouden in Zuid-Amerika. 

Het Glazen Huis werd in 2004 voor het eerst opgebouwd. De actie was jarenlang enorm 
populair, trok veel luisteraars naar de radiozender en zorgde voor hoge opbrengsten, met een 
record van 12,3 miljoen euro in 2013. 

Bij de editie in 2017 werd vijf miljoen euro opgehaald. Dat was een stuk minder dan de jaren 
ervoor, toen het bedrag ieder jaar boven de 8 miljoen euro kwam. Bron: RTL Nieuws, 18 
december 2021.  

Geen kerstdiner voor de kinderen maar een kerstontbijt, want dan slaapt 
corona kennelijk nog 

Roel Abraham is 50 jaar maar wil dat niet weten, heeft zes kinderen en een vrouw. Rijdt 
Trabant, stuntelt door het leven en deelt op deze plek zijn belevenissen als vader van een groot 
gezin. 

Ik heb daarnet als een balkende muilezel lopen zeulen met twee grote Jumbo Big Shoppers. 
Met mondkapje om mijn forse hoofd gebonden als een elastieken netje om een kruidige 
varkensrollade krijg ik zuurstofgebrek en dus werd het winkelen een bijna-doodervaring. 
Waarom onderging ik vrijwillig deze lijdensweg? Omdat morgen het kerstontbijt gaat 
plaatsvinden op de basisschool. Geen kerstdiner zoals gebruikelijk want in de ochtend slaapt 
het coronavirus nog. Covid is kennelijk een avondmens.  

In voorgaande jaren maakten we dan een enorme bak aardappel-eisalade waar de hele klas 
van kon smikkelen en smullen of duizenden cupcakes die dan door mij heel grappig kutcapes 
werden genoemd, die tijden zijn voorbij! De kinderen mogen alleen het eten oppeuzelen dat ze 
zelf hebben meegenomen want als ze van elkaar gaan snoepen dan krijgen ze allemaal corona 
en eindigen ze op de overbelaste ic-afdelingen en daarna in de kelder van het ziekenhuis in 
zo’n aluminium koelvriescombinatie.  

Gelukkig mogen ze vanaf volgende maand allemaal gevaccineerd worden. Dat is wel heel fijn 
want kinderen met corona krijgen last van afschuwelijke lichte verkoudheidsverschijnselen 
en dat is uiteraard iets dat voorkomen moet worden. Morgen dus het kerstontbijt, allemaal 
feestelijk gekleed. Daaroverheen mag ook een pyjama of een onesie, maar die moet dan wel 
weer uit op school. Even visualiseren: die trekken ze dan uit op het toilet waar het kledingstuk 
dan op de vloer valt zodat je hem daarna gelijk met zo’n grote afvaltang kunt oppakken en in 
de vuurkorf kunt sodemieteren.  

Gelukkig mogen ze volgende maand allemaal gevaccineerd worden. Fijn, want kinderen met 
corona krijgen last van afschuwelijke lichte verkoudheidsverschijnselen. 

Vroeger mocht je als ouder ook gewoon naar binnen om te komen kijken in de feestelijk 
versierde klassen en de liedjes beluisteren die ten gehore werden gebracht. Mooi was die tijd! 
Als ouder van een groot gezin moest ik dan wel op drie plekken tegelijk zijn dus ik moest 
mezelf klonen of splitsen. Het kwam er meestal op neer dat ik heen en weer rende tussen de 
verschillende klaslokalen, elke keer achteraan de kudde ouders stond te springen om wat te 
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zien - want klein van stuk - en dan achteraf alsnog horen van je kind dat je er niet was. Mooie 
tijd was dat en ik genoot er toch wel van om het mee te maken.  

Dit jaar is het de laatste keer voor de een-na-jongste, die zit in groep 8. Die vindt het niet leuk 
dat het geen écht kerstdiner is, deze uitsmijter. Niet in het donker naar school, geen door 
kaarsjes verlichte klas, niet de bijzondere sfeer, zoveel anders dan andere dagen. Dit was het 
dan voor dit elfje, maar ik hoop voor de kleuter dat het volgend jaar weer als vanouds mag 
zijn. Ondanks alles: ze zullen zich dit jaar ongetwijfeld vermaken, ook zonder trots 
glimlachende ouders. 

De regering weet misschien nauwelijks waar ze mee bezig is, maar we hebben elkáár nog. 

Na het kerstontbijt begint dan alweer veel te  vroeg de kerstvakantie. Leuk hoor, drie weken 
vrij voor de kinderen, maar het vergt het uiterste van de ouders. Ook ik werk thuis, zoals 
zovelen en zal dat nu een week extra moeten doen met de kleuter in mijn nek. Voor veel 
opvoeders wordt het echt afzien en ook ik zal ‘s avonds moeten werken en in de ochtend heel 
vroeg. Geen probleem, de laatste weken van het jaar zijn toch meestal een stuk rustiger, maar 
ik kan me voorstellen dat veel ouders met de handen in het haar zitten. Opa en oma kunnen 
niet oppassen en het voortdurend gestoord worden tijdens je werk is niet bevorderlijk voor de 
sfeer in huis. Laten we niet bij de pakken neerzitten. De regering weet misschien nauwelijks 
waar ze mee bezig is, maar we hebben elkáár nog. Laten we dat koesteren en het licht aan het 
eind van de tunnel blijven zoeken en zien. Bron: AD, 18 december 2021.  

Gebitsproblemen door corona 

Tandarts Robert Ernest uit Stadskanaal ziet iets wat hij voor corona nooit zag: gezonde kiezen 
volledig doormidden gebroken.  

Gebitsproblemen als gevolg van tandenknarsen en kaakklemmen door stress nemen toe. Dat 
constateert tandarts Robert Ernest uit Stadskanaal. En hij is niet de enige.  

Fysiotherapeut Mirjam Benus behandelt mensen met een techniek tegen knarsen en klemmen 
bij tandarts. Bron: Dagblad van het Noorden, 18 december 2021.  

 

Fysiotherapeut Mirjam Benus  @ Dagblad van het Noorden 
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In diverse binnensteden is het vandaag drukker dan op normale 
zaterdagen 

In diverse binnensteden is het vandaag drukker dan op normale zaterdagen. Uiteraard speelt 
mee dat mensen het laatste weekend voor kerst vaker gaan winkelen, maar de dreigende 
lockdown maakt dat er nog meer mensen op de been zijn. Onder meer in Den Haag, Leiden, 
Rotterdam en Den Bosch is het drukker dan doorgaans.  

De zogenoemde druktemeter van de Gemeente Rotterdam toont aan dat op verschillende 
plekken in het centrum van de stad veel mensen zijn. Een aantal winkels in het centrum van 
de stad bevestigen dat beeld. Zo is het bij bijvoorbeeld boekhandel Donner drukker dan 
anders. Hetzelfde geldt voor de Primark in het centrum. 

Ook in Den Haag is het drukker dan gebruikelijk. Verschillende ondernemers geven aan dit 
sinds de ochtend al te merken. Zo is het bijvoorbeeld bij de Bijenkorf druk. Eindhoven loopt 
ook steeds voller. Met name rond de Markt in het centrum is het zeer druk. Ook in en om de 
Heuvelstraat in Tilburg zijn heel wel wat mensen op de been. 

In Den Bosch is het eveneens druk. Mensen geven aan in andere dorpen boodschappen te 
gaan doen. In Alkmaar en Breda kleurt de druktemeter desgevraagd nog groen, waarmee die 
steden aangeven dat het voor consumenten goed mogelijk is om met inachtneming van de 
coronaregels naar de stad te komen. 

In Amsterdam lijkt de drukte vooralsnog mee te vallen. In het centrum van de hoofdstad blijft 
de grote drukte vooralsnog uit. De markt op het Harriët Freezerplein in Amsterdam Zuidoost 
wordt wel goed bezocht. Maar dat kan ook komen omdat die markt vanwege kerst twee weken 
niet zou zijn. 

In Leiden staan lange rijen bij boekhandel Kler. De winkelmedewerker geeft aan dat het 
duidelijk drukker is dan normaal. Maar ook in kleinere plaatsen is het drukker. In 
Voorschoten heeft de Blokker een drukkere zaterdag. In Leiderdorp is het ook druk bij de 
autowasstraat, omdat mensen niet weten of die straks nog wel open mag blijven. Bron: AD, 
18 december 2021. 
 
Duitse ministers van Volksgezondheid houden vandaag topoverleg over 
de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus 
 
De Duitse ministers van Volksgezondheid houden vandaag, net als het Nederlandse 
kabinet, topoverleg over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. Het Beierse 
ministerie van Volksgezondheid, dat de voorzitter levert, wilde verder niet in detail treden, 
maar de kans is groot dat het eveneens over de Omikron-variant gaat. 
 
De nieuwbakken minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach waarschuwde gisteren dat 
hij rekent op een enorme vijfde golf van het coronavirus in zijn land. Daar zijn de afgelopen 
weken steeds minder nieuwe besmettingen gemeld, maar volgens de minister kan 
een nieuwe ’Omikrongolf niet worden voorkomen’.  
 
Een nieuwe golf aan besmettingen vormt volgens Lauterbach een enorme 
uitdaging voor ziekenhuizen en de samenleving. De minister sloeg onlangs ook alarm over 
de Duitse vaccinvoorraden voor begin volgend jaar. Er dreigden tekorten. Inmiddels 
heeft  Moderna toegezegd tientallen miljoenen vaccindoses sneller te zullen leveren. Bron: AD, 
18 december 2021.  
 
Opnieuw supportersgeweld in Frankrijk: Olympique Lyon verbiedt fans 
nog mee te reizen 
 
Supporters in Frankrijk hebben zich vanavond voor de zoveelste keer dit seizoen van hun 
slechtste kant laten zien. De bekerwedstrijd tussen Paris FC en Olympique Lyon werd 
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halverwege gestaakt na ongeregeldheden op de tribunes en op het veld van het Stade Charléty 
in het zuiden van Parijs, waar het 1-1 stond toen het kort voor rust helemaal misging.  
 
De ongeregeldheden begonnen op de tribune, nadat er over en weer met vuurwerk werd 
gegooid vanuit en richting het uitvak met de meegereisde supporters uit Lyon. De problemen 
verplaatsten zich daarna al snel richting het veld, nadat tientallen toeschouwers over de 
atletiekbaan richting het veld renden. De spelers van beide teams sprintten daarop de 
kleedkamers in, maar keerden niet meer terug. De arbitrage en voetbalbond besloten het 
bekerduel definitief te staken.  
 
Paris FC, dat vierde staat in de Ligue 2, kwam in zevende minuut op voorsprong via spits 
Gaëtan Laura. Kort voor rust maakte Lyon-spits Moussa Dembélé de gelijkmaker namens de 
ploeg van Peter Bosz, maar daarna sloeg direct de vlam in de pan in het stadion waar plek is 
voor 20.000 toeschouwers. De competitieduels van Paris FC trekken ondanks de ambitieuze 
plannen van de club nauwelijks publiek, maar vanavond zat het stadion goed vol.  
 
De spelers van beide teams kwamen zonder fysieke aanvaring met de veldbestormers het veld 
af, maar voor de spelers van Olympique Lyon is het al de tweede gestaakte in vier weken tijd. 
Op zondag 21 november ging het al na een paar minuten mis in de thuiswedstrijd tegen 
Olympique Marseille, nadat Dimitri Payet bij het nemen van een hoekschop werd bekogeld 
met een flesje. Er werd die avond nog lang gepraat, maar na zo’n twee uur werd besloten de 
wedstrijd definitief te staken. De wedstrijd tegen Marseille zal binnenkort overgespeeld moeten 
worden in een leeg stadion, maar met de aanhoudende supportersproblematiek in Frankrijk 
lijkt de kans steeds groter te worden dat alle stadions binnenkort gesloten zullen worden door 
de bond of overheid. 
 

 
@ AFP 
 
Meer dan ooit willen we hooliganisme verbannen uit het voetbal, aldus een woordvoerder van 
Olympique Lyon. 
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Lyon verbiedt fans nog mee te reizen naar uitwedstrijden. ‘Meer dan ooit willen we 
hooliganisme verbannen uit het voetbal’, meldt de club. ‘Daarom verbieden we fans tot nader 
order en tot de daders geïdentificeerd zijn mee te reizen naar uitwedstrijden.’ 
 
De Franse sportminister Roxana Maracineanu liet zaterdag aan de krant L’Équipe weten de 
Franse voetbalbond FFF nog meer onder druk te zetten om zware straffen op te leggen. De 
voorzitter van de voetbalbond, Noël Le Graët, noemde de gebeurtenissen ‘catastrofaal’ voor 
het voetbal. Maandag komt de disciplinaire commissie van de FFF bijeen. Eerder waren er ook 
al grote problemen bij onder meer een thuiswedstrijd van Nice. 
 
Olympique Lyon, dat zeer teleurstellend dertiende staat in de Ligue 1, speelt woensdagavond 
nog de thuiswedstrijd tegen FC Metz. Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Indiase studenten al maanden in de cel, omdat ze juichten voor 
verkeerde cricketteam 
 
Drie studenten uit de Indiase stad Agra zitten al twee maanden in de cel, omdat ze hebben 
gejuicht voor de overwinning van het Pakistaanse cricketteam. Er is geen advocaat te vinden 
die de jonge mannen wil bijstaan. 
Showkat Ahmad Ganai en zijn vrienden Inayat en Arshid keken op 24 oktober naar de 
cricketwedstrijd tussen India en Pakistan op het terrein van het college waar ze studeren, 
meldt de BBC. Pakistan won: de jonge mannen zouden berichten naar elkaar hebben 
gestuurd op WhatsApp, waarin ze hun liefde voor het buurland tonen en schreven hartjes 
onder een foto van de Pakistaanse sterspeler Babar Azam.  
 
Het college ontkent dat de studenten deze berichten hebben verstuurd, maar desalniettemin 
werden de drie opgepakt en afgevoerd naar een zwaarbeveiligde gevangenis in de stad, niet 
ver van de wereldberoemde Taj Mahal. Volgens een wet uit de koloniale tijd zijn anti-
nationalistische uitingen strafbaar. Critici zeggen dat deze wet nu wordt misbruikt, maar toch 
zijn er geen advocaten te vinden die de mannen bij willen staan. 
 
Nitin Verma van de advocatenvereniging zegt dat de studenten ‘de gevoelens van de bevolking 
hebben geschaad’, vertelt hij aan de Britse omroep. ‘Ja, er bestaat zoiets als vrijheid van 
meningsuiting, maar dan is het nog niet de bedoeling dat je een ander land gaat promoten in 
je eigen land.’ 
 
Ook van hogerhand hoeven de studenten niet op steun te rekenen. Yogi Adityanath, een van 
de vertrouwelingen van de Indiase premier, vindt dat de arrestaties nodig waren om de 
rechtsorde te handhaven. Deutsche Welle schreef ten tijde van de aanhouding van de 
studenten, dat de politie in India het recht heeft om iemand zes maanden op te sluiten zonder 
dat er bewijsmateriaal nodig is.  
 
Uiteindelijk kunnen overtreders veroordeeld worden tot een celstraf van zeven jaar. Bron: AD, 
18 december 2021. 
 
Shoppen voor alles dicht gaat: topdrukte verwacht in winkelcentra, chaos 
op wegen Nijmegen 
 
De naderende harde lockdown leidt her en der tot drukte in diverse winkelcentra. Veel mensen 
maken gebruik van waarschijnlijk de laatste mogelijkheid om voor de kerstdagen inkopen te 
doen.  Doordat veel mensen op pad zijn staat het verkeer in het centrum van Nijmegen al 
muurvast. De verwachting is dat het in de loop van de middag nog veel drukker wordt overal. 
 
Alle niet-essentiële winkels moeten vermoedelijk zondag al hun deuren sluiten. Premier Rutte 
zal dit vanavond zo goed als zeker bekendmaken tijdens een ingelaste persconferentie. Reden 
zijn de zorgen bij deskundigen over de impact van Omikron, de nieuwe, besmettelijker variant 
van het coronavirus.  
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Drukte in de Lange Hezelstraat in Nijmegen. © DG 

In Nijmegen valt de grote drukte op de parkeerplaatsen rond het centrum op. Op onder meer 
P2 Oude Stad is met moeite nog een plekje te vinden. Vanuit daar is de populaire winkelstraat 
Lange Hezelstraat goed te bereiken. Op het Keizer Karelplein en de Oranjesingel staan auto’s 
bumper aan bumper. Aan het getoeter van automobilisten is het te leiden dat het er behoorlijk 
chaotisch aan toegaat op de weg. 
 
In de winkelstraten kun je nog niet ‘over de hoofden’ lopen. Maar ook voor Nijmegen geldt dat 
de piek in het aantal bezoekers wat later op de middag ligt. 
 
Zo staat zaterdagmorgen rond 10.00 uur al een rij voor de ingang van cosmeticawinkel Rituals 
in de Waterstraat in Tiel. Binnen scoren Tielenaren nog snel hun shampoos en crèmepjes om 
weg te geven. Ook de complete verzorgingspakketjes - als cadeau voor onder de kerstboom - 
vliegen over de toonbank. Even verderop, bij parfumerie Douglas, is de drukte even groot. 

In Arnhem valt het nog mee met de extra aanloop in de ochtend. Die wordt in de middag 
verwacht, als het traditioneel altijd al voller is met bezoekers in de winkelstraten. Wel zeggen 
sommige bezoekers die de bui zien hangen dat ze extra vroeg op pad zijn gegaan.  

 
Om een naderende lockdown voor te zijn, staan mensen zaterdag iets na 10.00 uur in de rij 
bij cadeauzaak Rituals in de Waterstraat in Tiel. © DG 

Jenny uit Duiven loopt in de Bentinckstraat in de Gelderse hoofdstad. Ze is er vroeg bij. ‘Ik 
moet nog boodschappen doen voor de kerst. Ik heb al wel wat in huis, maar een aantal 
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cadeautjes mis ik nog. Dat kan ik beter vandaag doen, want morgen gaan de winkels 
misschien dicht’, zegt de Duivense, die preventief met een mondkapje op loopt. 

 
In Arnhem is het rond 13.00 uur al flink druk. © DG 

De aanstaande lockdown komt als een vervelende verrassing voor veel ondernemers. In deze 
periode vlak voor Kerst moeten ze het juist hun omzet binnenhalen. Annemarie van der 
Burght heeft drie interieur- en kledingwinkels vernoemd naar haar zelf: ‘Marie Marie’. Ze 
noemt een eventuele lockdown ‘afschuwelijk’. 

Je wordt er zo langzamerhand depressief van, aldus ondernemer Annemarie Van der Burght. 

‘Het gaat weer niet goed met het virus en dan sluit je de culturele sector, horeca en winkels 
maar weer. Dat vind ik wel wat makkelijk. Je wordt er zo langzamerhand depressief van’, 
aldus Van der Burght. Ze maakt zich zorgen over haar personeel. 

Voor haar winkels aan de Wielakkerstraat in het centrum, Klarendalseweg in het 
Modekwartier en de Moenenstraat in Nijmegen heeft ze in totaal zes mensen in dienst. 

Bij kapsalons staat de telefoon roodgloeiend. Allemaal mensen die hopen dat ze vandaag nog 
ergens tussendoor geknipt kunnen worden. Maar wie geen afspraak heeft, komt er zelden 
meer tussen, zo blijkt uit een rondje kappers in de Nijmeegse wijk Bottendaal. 

Mensen kunnen hier zonder afspraak terecht, maar dat heeft helemaal geen zin, aldus kapster 
Jolijn Kosman. 

Bij Blink Kappers in de De Ruyterstraat staan twee klanten op de stoep te wachten: binnen 
is het vol. ‘Ik heb mijn afspraak vervroegd’, vertelt een wachtende dame. 

Achter de kassa komen twee kapsters even op adem. ‘Mensen kunnen hier zonder afspraak 
terecht, maar dat heeft helemaal geen zin’, zegt kapster Jolijn Kosman. Ook hier rinkelt de 
telefoon continu. 

Bij alle andere kappers in deze wijk klinkt hetzelfde geluid. Het is duidelijk: wie vandaag in 
Nijmegen nog hoopt op een verzorgde kerstcoupe, vist achter het net. 

Monique Keukens van kapsalon Elfi in Nijmegen heeft de zaak zaterdag geopend, vanwege de 
verwachte lockdownsluiting. Normaal is de kapsalon op zaterdag dicht. 

‘We hebben klanten gebeld om te vragen of ze vandaag geknipt willen worden. Normaal zijn 
we drie dagen per week open, maar vanwege de kerstdrukte zouden we volgende week vier 
dagen knippen. De agenda staat helemaal vol. We hopen dat we morgen (zondag, red) ook nog 
mogen knippen.’ Bron: DG, 18 december 2021. 
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VNO-NCW en MKB-Nederland geven aan dat voor tienduizenden 
ondernemers net voor kerst een drama dreigt 

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland geven aan dat voor tienduizenden 
ondernemers net voor kerst een drama dreigt, nu ze mogelijk abrupt hun deuren moeten 
sluiten. De verwachting is dat er vandaag een harde lockdown wordt aangekondigd door het 
kabinet.  

‘We begrijpen dat het kabinet iets moet doen om de oprukkende Omikron-variant in te 
dammen’, klinkt het in een verklaring. ‘Tegelijkertijd is dit voor ondernemers in deze drukke 
kerstweken een hard gelag.’ De verenigingen wijzen erop dat de laatste weken van het jaar 
doorgaans ‘het verschil kunnen maken’.  

Net als winkelbrancheverenigingen INretail en de Raad voor de Nederlandse Detailhandel 
roepen VNO-NCW en MKB-Nederland op om vooral te kijken naar wat nog wel mogelijk is, om 
de schade voor de ondernemers te beperken. Zoals winkelen op afspraak via ‘click and collect’. 
Bron: AD, 18 december 2021. 

Britse regering overweegt strengere maatregelen tegen Omikron-variant  

De Britse regering overweegt strengere maatregelen om de verspreiding van de Omikron-
variant van het coronavirus tegen te gaan, melden Britse media. The Times schrijft dat er 
plannen worden opgesteld om in de twee weken na kerst alle samenkomsten binnen te 
verbieden. De krant baseert zich op anonieme bronnen. 

Regeringsadviseurs zeggen dat strengere maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat 
ziekenhuisopnames weer oplopen naar 3000 per dag, schrijft de BBC. De omroep schrijft dat 
op basis van notulen gemaakt tijdens een vergadering van de Scientific Advisory Group for 
Emergencies (SAGE), dat de regering adviseert. 

De adviseurs zouden kijken naar maatregelen die Engeland afgelopen lente ook opgelegd 
kreeg. Deze regels hielden onder meer in dat de horeca geen gasten binnen mocht ontvangen 
en er buiten een maximale groepsgrootte gold. De Britse premier Boris Johnson heeft de 
plannen nog niet goedgekeurd, schrijft The Times. Hij zei eerder deze week nog dat hij ‘geen 
dingen gaat sluiten’. Bron: AD, 18 december 2021.  

Topman van Ryanair wil mensen die niet gevaccineerd zijn niet meer aan 
boord van vliegtuigen zien 

De topman van Ryanair wil mensen die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus liever niet 
meer aan boord van vliegtuigen zien. Michael O’Leary zegt in de Britse krant The Telegraph 
dat hij hoopt op een verbod voor ’idiote antivaxers’. 

O’Leary is geen voorstander van een verplicht vaccinatieprogramma, zoals momenteel in 
Duitsland en Oostenrijk. In plaats daarvan zouden volgens hem regeringen het leven van 
mensen die zonder opgaaf van reden een vaccin weigeren moeilijk moeten maken. ‘Als je niet 
gevaccineerd bent, zou je niet in het ziekenhuis mogen komen, je zou niet mogen vliegen, je 
zou niet in de Londense metro mogen komen, en je zou ook niet in de plaatselijke supermarkt 
of je apotheek mogen komen’, zei hij. Bron: AD, 18 december 2021. 

Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is weer gedaald 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal weer 
gedaald. Er liggen nu 2354 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er ongeveer 100 
minder dan vrijdag. Dat staat in de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiëntenspreiding (LCPS). 
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Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen daalt al enkele dagen achter elkaar. 
Woensdag was sprake van een flinke daling, met 122. In de afgelopen zeven dagen hebben de 
ziekenhuizen gemiddeld 245 nieuwe patiënten opgenomen, het laagste niveau sinds 15 
november. Het gemiddelde daalt voor de zevende dag op rij. 
 
Verpleegafdelingen behandelen nu 1736 mensen met corona. Dat zijn er 98 minder vergeleken 
met vrijdag. Er werden 204 nieuwe patiënten opgenomen. Op de intensive cares liggen 618 
coronapatiënten, 4 minder dan vrijdag. Op de ic’s zijn 29 nieuwe patiënten opgenomen. Bron: 
AD, 18 december 2021.  
 
Parkeergarages zijn vol in het centrum van Rotterdam 
 
Het is te druk in het centrum van Rotterdam. Ook zijn de parkeergarages vol. De gemeente 
roept mensen op niet meer te komen. ‘Kom niet meer naar de stad en vermijd drukte’, meldt 
Rotterdam via zijn officiële Twitteraccount. 
 
De gemeente heeft al maatregelen genomen om het verkeer in de stad te beperken. Zo is het 
verkeer in de Karel Doormanstraat vanaf Westblaak beperkt en worden verkeersregelaars 
ingezet. 
 
In meer steden is het druk met mensen die nog snel kerstinkopen willen doen voordat er later 
vandaag waarschijnlijk een lockdown wordt aangekondigd. Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Drukte in centrum Rotterdam, gemeente roept op niet meer naar de stad 
te komen 
 
In afwachting van de persconferentie vanavond, gaan veel mensen nog op het laatste moment 
(kerst)inkopen doen. In het centrum van Rotterdam is daardoor grote drukte ontstaan. De 
gemeente roept op de drukte te vermijden en niet meer naar het centrum te komen.  
 
Ook wordt het verkeer beperkt in de Karel Doormanstraat vanaf de Westblaak. Er zijn 
verkeersregelaars ingezet en de parkeergarages zijn vol. 
 
Vanavond houdt het demissionaire kabinet een persconferentie om nieuwe 
coronamaatregelen aan te kondigen. Het Outbreak Management Team adviseert tot een 
strenge lockdown, waarbij alleen de essentiële winkels open zouden mogen blijven. Bron: AD, 
18 december 2021. 
 
Opkomst van Omikron-variant is nog niet terug te zien in het aantal 
positieve tests 
 
De opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus is nog niet terug te zien in het aantal 
positieve tests. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 14.742 coronabesmettingen 
bevestigd en geregistreerd. Voor een zaterdag is dat het laagste aantal sinds 13 november, 
meer dan een maand geleden. 
 
Het aantal bevestigde besmettingen met de deltavariant, die nu nog het meest voorkomt, daalt 
sinds ongeveer twee weken. De nieuwe Omikron-variant verspreidt zich snel, maar voorlopig 
is de daling van delta groter dan de toename van Omikron.  
 
Dit kan snel veranderen. Begin dit jaar gebeurde dat toen de alfavariant in opkomst was. Dat 
leidde kort erna tot de derde coronagolf. Afgelopen zomer verspreidde de deltavariant zich 
snel, waarna de vierde golf volgde. 
 
Het RIVM houdt er rekening mee dat Omikron vlak na de jaarwisseling delta inhaalt en het 
meest voorkomt in Nederland.  
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Het RIVM registreerde in de afgelopen week 103.303 positieve tests. Dat is bijna 24 procent 
minder dan in de zeven dagen ervoor. Gemiddeld komt het neer op 14.758 nieuwe 
besmettingen per dag. Dat gemiddelde daalt voor de dertiende dag op rij en komt voor het 
eerst sinds 15 november onder de 15.000 uit.  
 
Ook het aantal meldingen van sterfgevallen daalt. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht 
dat vijftig coronapatiënten aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Ook dat 
is voor een zaterdag het laagste aantal sinds 13 november. Bron: AD, 18 december 2021.  
 
Boris Van der Ham maakt zich geen grote zorgen voor de theatersector 
 
Boris van der Ham van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) maakt zich geen 
grote zorgen voor de theatersector, mocht er een harde lockdown komen. ‘De grootste klap is 
twee weken geleden gevallen toen de avondlockdown werd aangekondigd.’ Productiebedrijf 
Stage Entertainment, dat door de avondlockdown al voorstellingen heeft moeten annuleren, 
deelt die mening. 
 
Twee weken geleden werd besloten dat onder meer niet-essentiële winkels, theaters en 
restaurants tussen 17.00 uur en 05.00 uur hun deuren moeten sluiten. Nu gaat mogelijk ook 
overdag alles dicht. ‘De meeste voorstellingen zijn in de avond. Dus de theatersector zit al 
dicht, op een paar uitzonderingen na,’ zegt Van der Ham. Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Nederland moet op slot tot half januari: harde winterlockdown zonder 
avondklok 
 
Onder dreiging van de Omikron-variant gooit het kabinet Nederland weer op slot. Vrijwel alles 
moet dicht tot 14 januari, van horeca, cultuur en sport tot de kapper en het casino. De 
lockdown gaat vannacht in.  
 
Het kabinet neemt het OMT-advies voor een harde lockdown over, bevestigen bronnen rond 
het Binnenhof. Details volgen bij de persconferentie om 19.00 uur vanavond. Na afloop van 
het spoedberaad wilde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) alleen kwijt dat 
hij de ‘grote zorgen’ van het OMT deelt. ‘Die geven reden voor aanvullende maatregelen.’  
 
De winterlockdown betekent dat de komende tijd alleen nog essentiële winkels en diensten 
(als supermarkt en fysiotherapeut) open zijn. Afhalen blijft mogelijk bij cafetaria’s en 
restaurants. Een avondklok zou ditmaal niet in de planning zitten, die kost ook veel tijd om 
weer in te voeren.  
 
Het aantal bezoekers thuis blijft gelijk, met vier per dag. Een zelftest wordt aanbevolen. 
Waarschijnlijk blijven scholen en kinderopvangverblijven wel open voor kinderen van ouders 
met cruciale beroepen.  
 
Verder gaat het slot erop, net als vorig jaar december. Kappers, horeca, musea, sport, theaters 
en onderwijs moeten dicht, het aantal contacten moet fors omlaag om de verwachte 
Omikrongolf te dempen.  
 
Het kabinet trekt nu uit voorzorg aan de noodrem. De Omikronpiek moet nog komen, met de 
lockdown hopen betrokkenen het aantal infecties beperkt te houden, zodat tijd gekocht wordt 
om zoveel mogelijk boosterprikken te zetten. Na drie vaccinaties lijkt de bescherming tegen 
ernstige ziekte door de nieuwe mutant vooralsnog stevig.  
 
De nieuwe versie van het coronavirus grijpt razendsnel om zich heen, onduidelijk is hoeveel 
zieker mensen worden dan bij de deltavariant. Er zijn lichtpuntjes op dat vlak, maar het 
ontbreekt nog aan degelijke analyses.  
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Maar het kabinet wil niet wachten tot de zorg opnieuw overloopt en trapt nu al op de rem. 
Eerder ingrijpen is een van de belangrijke lessen van dit najaar, erkent het OMT. Bron: AD, 
18 december 2021.  
 
Lange rijen voor winkels met nieuwe lockdown op komst: ‘We gaan 
helemaal los’ 
 
De rijen zwellen aan voor de winkels in de Rotterdamse binnenstad, zeker nu de kans bestaat 
dat vanaf morgen al alle ‘niet-essentiële winkels’ op slot gaan. De gemeente roept zelfs op om 
niet meer naar het centrum te komen. ‘Ik ga nog maar wat extra drank inslaan’, zegt een 
shopper.  
 
In het Rotterdamse winkelcentrum zijn de rijen dan ook langer dan normaal. Bijvoorbeeld bij 
de Bijenkorf, dat een streng qr-beleid voert. Joyce Alleblas uit de ‘s Gravenzande staat met 
een vriendin te wachten om naar binnen te gaan. ‘We gaan vandaag helemaal los’, zegt ze met 
het oog op de naderende lockdown. Niet alleen moet ze inkopen voor de feestdagen, ze heeft 
binnenkort ook nog eens drie verjaardagen. Én ze gaat op vakantie. ‘Ik ben niet zo’n online 
shopper’, zegt Alleblas. ‘Ik koop liever in winkels, ook om de winkeliers te helpen.’ 
 
Voor de horeca is het - wederom - een hard gelag. Open tot  vijf uur ‘s middags is al geen feest, 
en nu lijkt een volledige sluiting onafwendbaar. Misschien morgen al. Bij het 
sportcafé Panenka aan de Eendrachtsweg dachten ze zondagmiddag eindelijk weer eens een 
fijne omzet te draaien. Voor de wedstrijd Feyenoord - Ajax is de zaak wat reservering betreft 
volledig vol. ‘We verwachten morgen 96 mensen. Maar het ziet er niet goed uit’, zegt Ray 
Luijando Van Panenka. ‘Het is wat het is. We houden ons aan de regels.’  
 
Een aangekondigde persconferentie, en zeker zo op het laatste moment, betekent doorgaans 
weinig prettig nieuws. Met de feestdagen op komst, kan deze zaterdag zomaar de laatste dag 
zijn dat de winkels open zijn. Bron: AD, 18 december 2021.  
 

 
 
© Jan Ruland Van den Brink — Nog een laatste keer naar het tuincentrum om (kerst)inkopen 
te doen. 
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In vestigingen van grote klus- en meubelketens was vandaag goed te 
merken dat een harde lockdown nadert 
 
In vestigingen van grote klus- en meubelketens was vandaag goed te merken dat een harde 
lockdown nadert. Op locaties van bouwmarkten Karwei en Gamma was het drukker dan 
normaal, maar extreme drukte bleef volgens een woordvoerster van de overkoepelende 
organisatie Intergamma uit.  

Ook naar woonwinkelketen IKEA gingen meer mensen dan op andere zaterdagen. Maar dat 
kan volgens een woordvoerder ook komen door de aanstaande kerstdagen. 

Tot rijen bij de vestigingen leidde het niet, laten de woordvoerders weten. ‘Het was niet 
chaotisch, zoals vlak voor vorige lockdowns’, aldus Intergamma. ‘Wel zijn al onze kerstbomen 
nu uitverkocht.’ Ook bij vestigingen van bouwmarktketen Hornbach is te zien dat het drukker 
is dan normaal. Daar nam de hoeveelheid mensen in de loop van de dag toe, en bereikte aan 
het eind van de middag een hoogtepunt. 

In het grote winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam werd het 
halverwege de middag drukker, zo liet een aanwezige weten. Een rondgang onder verschillende 
filialen van tuincentrumketen Intratuin leerde eerder op de dag dat daar van grote drukte 
geen sprake was. Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Aantal bevestigde Omikron-besmettingen in VK nam in 24 uur met ruim 
10.000 toe 
 
Het aantal bevestigde Omikron-besmettingen in het Verenigd Koninkrijk nam in 24 uur 
met ruim 10.000 toe, waarmee het totaal komt op bijna 25.000, meldt de Britse regering. 
Wetenschappers denken dat het werkelijke aantal veel hoger ligt, mogelijk zelfs op 
zo’n 300.000. 
 
De Britse regering overweegt strengere maatregelen om de verspreiding van de Omikron-
variant van het coronavirus tegen te gaan, melden Britse media. The Times schrijft dat er 
plannen worden opgesteld om in de twee weken na kerst alle samenkomsten binnen te 
verbieden.  
 
Regeringsadviseurs zeggen dat strengere maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat 
ziekenhuisopnames weer oplopen naar 3000 per dag. De Londense burgemeester Sadiq 
Khan meldt dat hij zich grote zorgen maakt of er voldoende zorgpersoneel is om de sterk 
oplopende besmettingen met de Omikron-variant het hoofd te bieden. Hij roept zijn inwoners 
op om zo snel mogelijk een boosterprik te halen.  
 
Zaterdagmiddag waren voor de Britse parlementsgebouwen in Londen honderden 
mensen bijeen gekomen om te demonstreren tegen de mogelijke strengere maatregelen. Het 
protest verliep niet helemaal rustig, er ontstond onder meer een opstootje tussen agenten en 
een deel van de demonstranten. Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Slechts 3 op de 10 Nederlanders zijn het eens met de nieuwe 
coronamaatregelen 

Slechts 3 op de 10 Nederlanders zijn het eens met de nieuwe coronamaatregelen. Meer dan 
de helft vindt het te zwaar dat het land opnieuw op slot gaat. Dat blijkt uit panelonderzoek 
van Hart van Nederland onder ruim 2200 deelnemers. 

Liefst 54 procent van onze landgenoten ziet de maatregelen als te streng, en kan zich niet 
vinden in een nieuwe lockdown waarin bijna alles weer dicht gaat. Voor 12 procent van de 
Nederlanders gaan de regels juist nog niet ver genoeg. 31 procent van de bevolking is het eens 
met de laatste plannen. 
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‘Ongelofelijk om buitensporten te stoppen. Mensen hebben beweging en een uitlaatklep nodig. 
En risico is nihil bij buitensport’, meent een van de panelleden. ‘Ik maak me geen zorgen voor 
mezelf. Wel voor bedrijven die morgen moeten sluiten,’ laat een ander weten. Bron: AD, 18 
december 2021. 

Europese landen maken strengere coronamaatregelen vanwege Omikron 
 
Naast Nederland ook in Duitsland en Groot-Brittannië nieuwe regels op tafel. De ministers 
van Volksgezondheid van Duitse deelstaten pleiten voor strengere regels voor reizigers om 
verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus tegen te gaan. Dat komt naar voren 
uit een voorstel dat is ingezien door het Duitse persbureau DPA. Britse media melden dat de 
regering overweegt strengere maatregelen te nemen. Zo zouden er plannen zijn om na kerst 
alle samenkomsten verbieden. Nederland gaat vanaf zondag in lockdown.  
 
Ministers uit deelstaten en van de landelijke overheid overleggen zaterdag over de 
coronasituatie in hun land. Er zou aangescherpt beleid moeten komen voor landen waar 
zorgwekkende virusvarianten rondgaan. Op een lijst van gezondheidsinstituut RKI, het Duitse 
RIVM, staan momenteel meerdere landen in Afrika aangemerkt als ‘virusvariantengebied.’ 
 
Er wordt volgens persagentschap DPA in het bijzonder gekeken naar een aangescherpte 
testplicht voor reizigers vanaf 6 jaar oud, die in de laatste tien dagen in zo’n risicogebied zijn 
geweest. Zij moeten volgens het plan voor vertrek naar Duitsland een PCR-test doen. Een 
minder nauwkeurige sneltest volstaat niet meer. 
 
Landelijk minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach erkende tegenover het persbureau 
dat de verspreiding van Omikron niet kan worden gestopt. ‘We kunnen het alleen vertragen.’ 
Maatregelen om veilig reizen te bevorderen kunnen daar volgens de bewindsman een rol bij 
spelen. 
 
De nieuwe minister waarschuwde vrijdag al dat hij rekent op een enorme vijfde golf van het 
coronavirus in zijn land. Daar zijn de afgelopen weken steeds minder nieuwe besmettingen 
gemeld, maar volgens Lauterbach kan een nieuwe ‘Omikrongolf’ niet worden voorkomen. Dat 
betekent volgens hem dat ziekenhuizen en de samenleving een flinke uitdaging tegemoet gaan. 
 
The Times schrijft dat er plannen worden opgesteld om in de twee weken na kerst alle 
samenkomsten binnen te verbieden. De krant baseert zich op anonieme bronnen. 
 
Regeringsadviseurs zeggen dat strengere maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat 
ziekenhuisopnames weer oplopen naar 3000 per dag, schrijft de BBC. De openbare omroep 
schrijft dat op basis van notulen gemaakt tijdens een vergadering van de Scientific Advisory 
Group for Emergencies (SAGE), dat de regering adviseert. 
 
De adviseurs zouden volgens The Times en de BBC kijken naar maatregelen die Engeland 
afgelopen lente ook opgelegd kreeg. Deze regels hielden onder meer in dat de horeca geen 
gasten binnen mocht ontvangen en er buiten een maximale groepsgrootte gold. 
 
De Britse premier Boris Johnson heeft de plannen nog niet goedgekeurd, schrijft The Times. 
Hij zei eerder deze week nog dat hij ‘geen dingen gaat sluiten’. 
 
Het aantal bevestigde Omikron-besmettingen nam in 24 uur met ruim 10.000 toe, waarmee 
het totaal komt op bijna 25.000, meldt de Britse regering. Wetenschappers denken dat het 
werkelijke aantal veel hoger ligt, mogelijk zelfs op zo’n 300.000.  
 
De Nederlandse regering heeft besloten om vanaf zondagochtend tot 14 januari het land op 
slot te doen. Aftredend premier Mark Rutte en zijn minister van Volksgezondheid Hugo de 
Jonge zullen de strengere maatregelen voorstellen tijdens een persconferentie om 19 uur. 
Zoals vorig jaar in december gaat in Nederland alles op slot, behalve essentiële winkels. Bron: 
HLN, 18 december 2021.  
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Verpleegster in Duits rusthuis met vervalste coronapas werkt ondanks 
infectie: drie doden 
 
Een verpleegster in een Duits bejaardentehuis’ die werkte met een vervalste coronapas, is 
mogelijk de bron van een uitbraak die de levens van drie bejaarden eiste. Dat meldt de  
Hildesheimer Allgemeine Zeitung. De vrouw is op staande voet ontslagen, de politie is een 
onderzoek gestart. Bron: De Telegraaf, 18 december 2021.  
 

Zanger Neil Young niet op tournee zolang corona heerst 

Neil Young zegt dat hij niet meer op tournee gaat zolang het coronavirus de wereld in z’n greep 
houdt. De 76-jarige zanger heeft vooral geen behoefte om op te treden voor ‘een stel mensen 
zonder mondkapjes die doen alsof alles oké is’. 

‘Het kan met niet schelen als ik de enige zou zijn die niet meer optreedt’, aldus Young in 
gesprek met dj Howard Stern. De Canadees, bekend van hits als Heart of Gold en Rockin’ In 
The Free World, riep afgelopen zomer al op tot een verbod op concerten vanwege de pandemie. 

De zanger haalde wederom uit naar mensen die zich niet willen laten vaccineren en deed 
nogmaals een oproep tot samenwerking. ‘Mensen zijn niet realistisch en kijken er niet 
wetenschappelijk naar. Als we de regels van de wetenschap volgen en iedereen zich laat 
vaccineren, zouden we een veel grotere kans hebben om dit te doorstaan. Er is geen reden 
waarom we dat niet kunnen. Als we allemaal samen zouden werken, kunnen we dit oplossen. 
Ik weet zeker dat we dat kunnen.’ Bron: De Telegraaf, 18 december 2021.   

Studenten in Zwolle prikken zorgpersoneel 

Een vaccinatielocatie voor zorgpersoneel in Zwolle wordt ‘nagenoeg volledig bemenst’ door 
studenten van acht verschillende mbo-opleidingen. Directeur Jan Ernst van Driel van het 
Deltion College vertelt vrijdag dat er per dag zo’n dertig studenten op de locatie aanwezig zijn 
om de intake te doen en prikken te zetten. ‘Dan zijn er verder nog een paar mensen van GGD 
IJsselland aanwezig.’ 

De mbo-studenten doen opleidingen verschillend van doktersassistent tot verpleegkunde en 
zijn daardoor al bevoegd om prikken te zetten. Ze zijn ingezet bij een tijdelijke priklocatie om 
medewerkers van ziekenhuizen en zorginstellingen van een boostervaccin te voorzien. 
Afgelopen woensdag zijn de studenten begonnen en volgende week wordt de locatie weer 
opgeheven. 

Meer medische opleidingen laten vrijdag weten door regionale GGD’en benaderd te zijn voor 
de hulp van hun studenten. Hoeveel van hun studenten ingezet zijn, weten de scholen vaak 
niet. Ze kunnen soms alleen hun studenten wijzen op vacatures bij de GGD. 

De medische faculteit in Maastricht zegt afgelopen donderdag benaderd te zijn door de GGD 
Zuid-Limburg. Bij hen vroeg de GGD specifiek om artsen, bijvoorbeeld voor supervisie op de 
vaccinatielocatie, en administratief personeel. ‘Het is nog niet duidelijk of wij deze 
medewerkers kunnen vinden’, zegt de woordvoerder vrijdag daarover. Bron: De Telegraaf, 18 
december 2021.  

Nederland haalt Kroatië en Letland in op boosterranglijst Europa 

Nederland is twee plekken gestegen op de Europese ranglijst van de extra vaccinaties tegen 
het coronavirus. Kroatië en Letland zijn gepasseerd, nadat eerder al Bulgarije en Roemenië 
waren ingehaald. Nederland is nu 26e van de 30 landen op het overzicht van de Europese 
gezondheidsdienst ECDC. In de staart van de ranglijst, waar Nederland verkeert, zijn de 
verschillen zo klein dat landen af en toe stuivertje wisselen. 

Bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben een extra inenting gekregen. Dat is 10,6 
procent van alle volwassenen. Precies een week geleden stond de teller op ruim 850.000 
prikken, oftewel 6,1 procent. Dat betekent dat er in een week tijd zo’n 600.000 mensen een 
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extra vaccinatie hebben gekregen. Dat is in lijn met wat het kabinet in het vooruitzicht had 
gesteld. 

Zo’n 1,36 miljoen volwassen Nederlanders hebben een boosterprik gekregen, die de afweer 
tegen het coronavirus een oppepper moet geven. Verder hebben ruim 125.000 mensen een 
aanvullende prik gekregen. Dit zijn mensen met een ernstige afweerstoornis. Zij hebben 
mogelijk te weinig afweer opgebouwd na de eerste twee prikken. 

IJsland voert de lijst aan. Daar heeft iets meer dan de helft van alle volwassenen een extra 
inenting gekregen. Oostenrijk en Hongarije volgen met ongeveer een derde van de 
volwassenen. Bron: De Telegraaf, 18 december 2021.  

In Den Haag is zaterdagavond een noodbevel van kracht 

In de gemeente Den Haag is zaterdagavond een noodbevel van kracht vanwege de 
coronapersconferentie. ‘Mensen die aantoonbaar uit zijn op de verstoring van de openbare 
orde moeten zich uit dit gebied verwijderen’, aldus de gemeente. Bron: AD, 18 december 2021. 
 
De persconferentie is begonnen 
 
De persconferentie is begonnen! Premier Rutte: ‘We staan hier met een somber gemoed. Veel 
mensen die zullen kijken, zullen dat ook zo voelen. In 1 zin samengevat: Nederland gaat nog 
een keer op slot.’ We moeten volgens Rutte nu ingrijpen om erger te voorkomen. Volgens Rutte 
kunnen we vanwege de Omikron-besmettingen niet langer wachten.  
 
Jaap Van Dissel, voorzitter van het OMT is aan het woord: ‘De piek van de deltavariant lijkt 
achter ons te liggen. Tegelijkertijd is de druk op de zorg nog steeds hoog. De getallen dalen, 
maar we zijn er nog niet. We maken ons zorgen over de opkomst van de Omikron-variant. 
Aandeel van deze variant zal snel toenemen. In Amsterdam ligt het percentage al op 25 
procent. In Londen al zeventig procent Omikron-besmettingen. Tussen Kerst en de 
jaarwisseling is de Omikron-variant dominant.’ Punt met Omikron is dat we nog niet alles 
weten. Wat we wel weten: deze variant kan zich onttrekken aan ons afweersysteem. Lijkt veel 
minder op andere varianten. Opgebouwde afweer beschermt hierdoor veel minder dan bij 
andere varianten.’  
 
Van Dissel: ‘Heel belangrijk dat boostercampagne wordt versneld.’ Van Dissel geeft aan dat ze 
nog niet weten hoe ziek je van Omikron kan worden. ‘In Engeland snelle toename van dit 
virus. Dan moet je kijken naar ziekenhuisopnames: probleem is dat deze variant zich niet 
gelijk verdeeld over de bevolking. Voordat je voldoende spreiding hebt in de bevolking en weet 
hoe kwetsbaren op Omikron reageren, zijn we alweer enige tijd verder. Aantal zieken kan 
waarschijnlijk zo hoog worden, dat het de eerste coronagolf kan overstijgen.’ 
 
Van Dissel: ‘In potentie is Omikron een grote ziekmaker. Daarom wil OMT aanscherping van 
de maatregelen. Om zo de verspreiding van deze variant te vertragen. Daar kopen we tijd mee. 
In de tussentijd flink boosteren. Ja, veel onzekerheden, maar golf komt er waarschijnlijk aan. 
Het kan ook positiever uitpakken, maar praktijk leert tot nu toe dat dat tegenvalt.’  
 
Premier Rutte: Lockdown betekent dat het thuisbezoek naar twee personen gaat. Tijdens 
kerstavond en beide kerstdagen is er een uitzondering, dan ontvangst van vier personen.’ Hij 
meldt dat naast niet-essentiële winkels en horeca, ook de buitenschoolse opvang sluit. Wel 
blijft opvang voor kinderen van ouders met essentiële beroepen. Onderwijs verder helemaal 
gesloten. Op 3 januari komt er duidelijkheid of onderwijs vanaf 10 januari weer opengaat. 
Niet-medische contactberoepen gaan dicht. Net als binnensportlocaties. Buitensportlocaties 
blijven open tussen 5.00 en 17.00 uur. Professionele sport kan wel doorgaan, wel zonder 
publiek. Zwemlessen kunnen doorgaan tot 17.00 uur.  
 
Rutte: ‘Domper voor iedereen. Zeker in deze tijd. Laten we daarom een beetje op elkaar letten.’ 
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Minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid): ‘GGD en RIVM leveren een ongekende prestatie 
om iedereen die ouder is dan 18 zo snel mogelijk een boosterprik te geven. Alle hens aan dek. 
Anderhalf miljoen boosterprikken zijn gezet. Komende week zetten we 1 miljoen prikken. 
Weken erna gaan we naar 1,5 prikken per week. Nog meer prikken, nog meer locaties. Zoveel 
mogelijk 60-plussers kunnen voor jaarwisseling nog een booster halen. Vanaf begin volgende 
week nodigen we weer nieuwe leeftijdsgroepen (onder 60 jaar) uit.  Uiterlijk 7 januari krijgen 
alle 18-plussers een uitnodiging voor een boostervaccin.’ 

Hugo De Jonge: ‘Haal die boosterprik. Bent u deels gevaccineerd of heeft u corona gehad? U 
bent niet voldoende beschermd. En bent u niet gevaccineerd? Dan is dit moment om die prik 
te halen. Aarzel niet langer.’ 

Rutte: ‘Uit ons stoel geblazen toen we hoorden wat gevolgen kunnen zijn van Omikron-variant. 
Het is verschrikkelijk voor dit land. Bijna 2 jaar zitten we in deze ellende.’ Bron: AD, 18 
december 2021. 
 
Dit zijn alle lockdownregels op een rijtje 
 
Het kabinet heeft voor de tweede winter op rij  een harde lockdown afgekondigd. Uit angst 
voor de Omikron-variant van het coronavirus wordt het sociale leven vanaf zondagochtend 5 
uur tot en met vrijdag 14 januari goeddeels tot stilstand gebracht. In dit artikel zetten we de 
belangrijkste maatregelen voor je op een rij. 
 
De algemene regels: 
 
- Het dringende advies voor iedereen is: blijf zoveel mogelijk thuis, vermijd drukte en houd 
overal 1,5 meter afstand.  
 
- Mensen vanaf 70 jaar krijgen sowieso het advies om hun contacten zoveel mogelijk te 
beperken, ook met kinderen.  
 
- De adviezen voor bezoek thuis worden verder aangescherpt. Aanbevolen wordt om niet meer 
dan twee personen vanaf 13 jaar te ontvangen, en om maximaal één keer per dag bij iemand 
op bezoek te gaan. 
 
- Tijdens feestdagen geldt een wat ruimer advies. Tijdens kerstavond, eerste en tweede 
kerstdag en tijdens de jaarwisseling is de norm: maximaal vier personen vanaf 13 jaar per 
dag.  
 
- Ook in de buitenlucht worden de teugels aangetrokken. Er geldt een maximale groepsgroote 
van twee personen vanaf 13 jaar. Mensen die al bij elkaar op een adres wonen mogen wel in 
grotere gezelschappen samenkomen. Op de hierboven genoemde feestdagen mogen vier 
mensen vanaf 13 jaar buiten samenkomen.  
 
- Het advies is om een zelftest te doen voor een bezoek aan anderen. Ook blijft het advies om 
waar mogelijk thuis te werken van kracht. 
 
Horeca, winkels, kappers en cultuur: 
 
- Alle horeca gaat dicht. Bestellen en afhalen is wel mogelijk. 

- Niet-essentiële winkels gaan op slot. Ook hier is bestellen, afhalen en retourneren wel een 
optie. 

- Essentiële winkels blijven open tot 20.00 uur. Het gaat dan bijvoorbeeld om supermarkten 
en drogisten. Er geldt een mondkapjesplicht en een maximum van een bezoeker per vijf 
vierkante meter.  

- Ook ‘uitgezonderde dienstverlening’ zoals tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, 
de notaris of advocatenkantoren zijn open. 
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- Alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, moeten de 
deuren tijdelijk sluiten. 

- Bioscopen, musea, theaters en concertzalen gaan ook weer dicht. Dat geldt ook 
voor pretparken en dierentuinen. 

 

Zelftesten voor het coronavirus in een drogisterij. © ANP 

Onderwijs: 

- Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn op enkele uitzonderingen na fysiek gesloten 
tot en met in elk geval zondag 9 januari. Dat geldt dus voor basisscholen, voortgezet onderwijs, 
mbo’s, hbo’s en universiteiten. Op 3 januari volgt een besluit over de periode daarna. Het 
uitgangspunt is dat het onderwijs na 9 januari weer open kan. 

- Praktijkonderwijs, examens en tentamens kunnen wel doorgaan. Ook fysiek onderwijs voor 
kwetsbare leerlingen en studenten blijft mogelijk.  

- Ook noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare 
kinderen blijft doorgaan. 

- De kinderopvanglocaties voor kinderen tussen 0 en 4 jaar blijven open. 

Sport en evenementen: 

- Binnensportlocaties gaan dicht, zwemlessen uitgezonderd. 

- Buitensportlocaties blijven wel open, tussen 5 uur ‘s ochtends en 5 uur ‘s middags voor alle 
leeftijden. Volwassenen mogen met maximaal twee personen op 1,5 meter afstand buiten 
sporten. Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen 
op hun eigen club.  

- Er geldt de komende weken een evenementenverbod. Voor uitvaarten (maximaal honderd 
personen) en huwelijken, weekmarkten en professionele sportwedstrijden zonder 
publiek geldt een uitzondering. Kerstmarkten zijn verboden. Bron: AD, 18 december 2021. 
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Ook om het terrein van 3FM Serious Request gaat een slot 

Nederland gaat opnieuw in lockdown en óók om het terrein van 3FM Serious Request gaat 
een slot. Het Glazen Huis blijft in Amersfoort, maar publiek is niet meer welkom. Ook de 
kerstmarkt en de geplande workshops worden geannuleerd. 

Die beslissing heeft 3FM zaterdagavond genomen na aanleiding van de 
persconferentie. Artiesten én huisgasten zijn nog wel toegestaan, laat woordvoerder Danny 
Vormer desgevraagd weten. ‘Samen met hen maken de dj’s van 3FM er een fantastische week 
van met hopelijk een mooi resultaat voor het Wereld Natuur Fonds.’ 

Hierdoor heeft Amersfoort slechts vijf uur kunnen genieten van het feit dat het Glazen Huis 
in hun gemeente staat. Om 12.00 uur sloot burgemeester Lucas Bolsius de dj’s op, waarna 
het publiek rondom de uitzendstudio een kijkje kon nemen. 

Het Glazen Huis blijft tot en met 24 december in Amersfoort staan. Die dag wordt om 17.00 
uur opgehaalde bedrag bekend gemaakt, dat naar het WNF gaat. Bron: AD, 18 december 
2021. 

Theorie- en praktijkexamens van het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) mogen doorgaan 

Theorie- en praktijkexamens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 
mogen doorgaan, ondanks de zware lockdown die van zondag tot en met zeker 14 januari 
geldt. Het kabinet heeft de examens en toetsen aangemerkt als essentiële 
dienstverlening. Ook rijlessen zelf mogen doorgaan. 

‘Uiteraard neemt het CBR alle maatregelen om veilig examen te kunnen doen. We blijven 
kandidaten en andere bezoekers nadrukkelijk vragen om niet naar onze locaties te komen met 
coronaklachten’, zegt de organisatie in een reactie. 

Eerder op zaterdag besloot het CBR om de mogelijkheid tot het aanvragen van examens en 
toetsen tijdelijk op te schorten vanwege de persconferentie. Een woordvoerster liet toen weten 
dat de organisatie met alles rekening hield. Tijdens de eerdere lockdowns moesten alle 
examens en toetsen worden afgezegd. Hierdoor ontstonden grote examenachterstanden. Bron: 
AD, 18 december 2021. 
 
PKN roept aangesloten kerken op om hun diensten zoveel mogelijk 
online te houden 
 
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) roept aangesloten kerken op om tijdens de zware 
lockdown die zondag ingaat hun diensten zoveel mogelijk online te houden. De lockdown 
duurt zeker tot en met 14 januari. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan volgens de PKN, dat verspreid over Nederland 2149 
kerkgebouwen bezit, wel worden besloten tot fysieke diensten. Dat zal met name het geval zijn 
tijdens de feestdagen. In dat geval vraagt de organisatie wel om het aantal aanwezigen te 
beperken tot maximaal vijftig. 
 
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), dat 29 christelijke kerken en twee joodse 
genootschappen vertegenwoordigt, komt volgende week met een advies. Naar aanleiding 
daarvan komt de PKN met een uitgebreidere aanbeveling, onder meer over de kerstvieringen. 
Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Bij de GGD’en gaan nog komende week 750 extra militairen aan de 
slag met het geven van boosterprikken 
 
Bij de GGD’en gaan nog komende week 750 extra militairen aan de slag met het geven 
van boosterprikken om die operatie verder te versnellen. Dat verwacht een woordvoerder van 
het ministerie van Defensie, dat eerder deze week het personeelsaanbod voor de 
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gezondheidsdienst verdubbelde naar 1500 medewerkers. Die extra mensen worden komende 
week opgeleid tot prikker en waarschijnlijk ook al ingezet. Maandag zou duidelijk worden bij 
welke prikstraten ze nodig zijn. 
 
GGD’en gaan de boostercampagne per direct nogmaals versnellen, heeft de koepelorganisatie 
GGD GHOR Nederland zaterdagavond laten weten. Het gaat volgens de organisatie om een 
versnelling boven op de versnelling die eerder is ingezet. 
 
Momenteel helpen 391 militairen in teststraten door het hele land. Daarnaast waren eerder 
deze week zo’n 190 militairen betrokken bij het vaccineren in de GGD-regio’s Drenthe, 
Gelderland-Midden en Zeeland. Op donderdag gingen militairen ook aan de slag in Noord- en 
Oost-Gelderland. Bron: AD, 18 december 2021. 
 
Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden heeft 
noodverordening aangekondigd 
 
Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden heeft een noodverordening aangekondigd naar 
aanleiding van signalen over mogelijke ongeregeldheden rond de voetbalwedstrijd tussen SC 
Cambuur en sc Heerenveen zondag. De verordening geldt voor de binnenstad en voor het 
gebied rondom het stadion van Cambuur. Beide gebieden zijn ook aangewezen als 
veiligheidsrisicogebied. 
 
Leeuwarden komt met de maatregelen zodat de politie sneller kan ingrijpen bij eventuele 
onregelmatigheden. Zo mag de politie preventief fouilleren, mensen staande houden of uit het 
gebied wegsturen. 
 
De noodverordening gaat zondag om 05.00 uur in en blijft van kracht tot maandag 03.00 
uur. De Friese derby wordt zondag om 12.15 uur gespeeld. Ondanks de lockdown mogen 
wedstrijden in de Eredivisie doorgaan. Wel moet dat zonder toeschouwers gebeuren. Bron: 
AD, 18 december 2021. 
 
Dierentuinen hopen op donaties voor steun aan natuurprojecten en voor 
zorg voor de dieren 
 
Dierentuinen hopen op donaties voor steun aan natuurprojecten en voor zorg voor de dieren 
nu ze alweer de poorten moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen. ‘Vanwege deze derde 
sluiting staan onze natuurbehoudstaken onder druk. Steun is nu zeer welkom’, schrijft 
Diergaarde Blijdorp in Rotterdam op de website. 
 
Ouwehands Dierenpark in Rhenen roept bezoekers op om te doneren of symbolisch een dier 
te adopteren. Ouwehands heeft net als veel dierentuinen een stichting die natuurprojecten 
over de hele wereld steunt. Het geld van de stichting komt uit de kaartverkoop, maar nu 
dierentuinen telkens moeten sluiten is er veel minder geld beschikbaar voor zulke fondsen. 
 
DierenPark Amersfoort zou in de kerstvakantie een speciaal winterevenement houden, wat nu 
niet doorgaat. ‘Wij willen iedereen wel ontzettend bedanken voor alle steunbetuigingen, 
berichtjes en betrokkenheid. Onze bezoekers maken het park compleet en wij kijken ernaar 
uit jullie weer te mogen verwelkomen!’, meldt het park. 
 
Een woordvoerster van Artis in Amsterdam noemt de strenge lockdown een enorme tegenslag. 
‘De stemming bij het hele personeel is bedrukt.’ Artis kan tot 5000 bezoekers per dag op een 
veilige manier ontvangen, zegt zij. ‘De buitenlucht is een fijne manier om te ontspannen. Maar 
het is wat het is.’ Ook Burgers’ Zoo in Arnhem heeft een zeer uitgestrekt terrein waar 
bezoekers makkelijk voldoende afstand kunnen houden. Burgers’ hanteert een 
reserveringssysteem. Kaartjes die verkocht zijn voor de lockdownperiode worden automatisch 
verlengd tot 31 maart 2022, laat de dierentuin weten. Bron: AD, 18 december 2021. 
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CNV vreest dat de negatieve houding van patiënten 
tegenover zorgpersoneel zal toenemen 
 
Vakbond CNV vreest dat de negatieve houding van onder meer sommige patiënten 
tegenover zorgpersoneel door de zaterdag afgekondigde lockdown zal toenemen. De vakbond 
roept werkgevers van zorgpersoneel daarom op om voor de veiligheid van hun werknemers te 
zorgen, zeker nu de druk op de zorg vanwege de Omikron-variant van het coronavirus 
eveneens toeneemt. 
 
‘We hebben gezien dat de agressie van patiënten en families op de werkplek van zorgpersoneel 
op bepaalde locaties echt de spuigaten uitloopt. Dat moet voorkomen worden. Zorgpersoneel 
werkt onder hoogspanning en moet ongestoord door hoog oplopende emoties zijn werk kunnen 
doen. In veel instellingen zijn wel al maatregelen ter beveiliging getroffen. We roepen 
werkgevers op om de veiligheid van zorgpersoneel in elke instelling onder de nieuwe moeilijke 
omstandigheden volledig te garanderen’, aldus Danielle Woestenberg, waarnemend CNV-
voorzitter. Bron: AD, 18 december 2021.  
 
De oudejaarsconference van Najib Amhali voor SBS6 is niet in gevaar 
 
De oudejaarsconference van Najib Amhali voor SBS6 is niet in gevaar gekomen door de 
zaterdag aangekondigde lockdown. De voorstelling Wie het weet mag het 
zeggen is zaterdagmiddag opgenomen voor tv. Of dat ook geldt voor de oudejaarsconference 
van Peter Pannekoek voor NPO 1, wil BNNVARA niet zeggen.  
 
Amhali zou zijn voorstelling oorspronkelijk op zondag 19 december voor de camera’s gaan 
spelen. Hoe of wanneer het besluit is genomen om dat naar zaterdag te verplaatsen, kon Talpa 
zaterdagavond niet zeggen. Wel dat de show inmiddels op band staat. Alle nog komende shows 
zijn in verband met de aangekondigde lockdown, waarbij alle theaters hun deuren tot half 
januari gesloten moeten houden, afgelast. ’Alle bezoekers voor de opnames van de show van 
morgen zijn afgebeld en krijgen hun geld terug’, aldus het management van Amhali. 
 
Over de tv-opnames van de oudejaarsconference van Peter Pannekoek is vooralsnog niets 
bekend. BNNVARA wilde zaterdag niet zeggen of Nieuw Bloed, zoals de show heet, al is 
opgenomen. Van vorig jaar is bekend dat Youp van ‘t Hek zijn show voor de zekerheid ook 
al voor de officiële tv-registratie had opgenomen. Bron: AD, 18 december 2021.  
 
Betaald voetbal en OKT schaatsen kunnen doorgaan, ‘lichtpuntje’ voor 
jongeren 
 
De lockdown die het kabinet heeft afgekondigd heeft opnieuw grote gevolgen voor de sport. 
Alle binnensportlocaties gaan voorlopig weer helemaal op slot. In de praktijk betekent dat dat 
alle recreatieve sporters tot 14 januari niet terecht kunnen in de sportzalen en -hallen. 
 
Voor de professionele topsporters wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen blijven trainen 
en wedstrijden spelen, maar wel zonder publiek. Dit geldt bijvoorbeeld voor de voetbalclubs 
in de Eredivisie en eerste divisie. De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax kan bijvoorbeeld 
zondag doorgaan, evenals het olympisch kwalificatietoernooi schaatsen in Heerenveen, waar 
van 26 tot en met 30 december de startbewijzen voor de Spelen van Beijing zijn te verdienen. 
 
Kinderen tot en met 17 jaar mogen op de vereniging wel buiten blijven sporten tot 17.00 uur. 
Ze kunnen trainen en onderling wedstrijden spelen op hun eigen club. Volwassenen mogen 
slechts alleen of met zijn tweeën sporten, op 1,5 meter afstand. Alle amateurcompetities 
worden stilgelegd. 
 
Ik ben wel blij dat het kabinet nu helderheid verschaft en niet allerlei uitzonderingen maakt 
voor sectoren, aldus Marc Van den Tweel (NOC*NSF). 
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NOC*NSF is blij dat jongeren tot en met 17 jaar buiten kunnen blijven sporten bij hun club, 
ook al is dat in de lockdown maar tot 17.00 uur. ‘Het is het lichtpuntje in de donkere dagen 
die eraan komen’, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel in een eerste reactie op de 
lockdown die het kabinet afkondigde. 
 
De lockdown houdt in dat vanaf zondag 5.00 uur alle binnensportaccommodaties dicht gaan. 
De buitensportlocaties blijven wel open tot 17.00 uur, maar volwassenen mogen slechts alleen 
of met zijn tweeën trainen op 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 17 jaar mogen op de 
vereniging wel trainen en onderling wedstrijden spelen. 
 
‘Dat laatste zien wij toch als grote winst, want eerlijk gezegd had ik ook daar niet op gerekend. 
Het is zo belangrijk dat vooral kinderen blijven bewegen, dat is in in alle opzichten goed voor 
hun gezondheid’, aldus Van den Tweel.  
 
De sportkoepel is niet verrast door de strenge lockdown, zegt de directeur. ‘Dit zat eraan te 
komen. Ik ben wel blij dat het kabinet nu helderheid verschaft en niet allerlei uitzonderingen 
maakt voor sectoren. Dat je bijvoorbeeld niet kan sporten, maar wel naar de IKEA mag. Die 
consistente lijn prijs ik.’ Bron: AD, 18 december 2021. 
 

 

De politie is duidelijk aanwezig op de Oude Markt. © News United/Dennis Bakker  
 
Noodbevel voor centrum Enschede na kortstondige dreigende onrust 
Voor de binnenstad van Enschede geldt tot 7.00 uur zondagochtend een noodbevel. Dat 
betekent dat de politie mensen kan wegsturen uit het centrum en dat er een 
samenscholingsverbod geldt. Op dit moment is de situatie rustig.  
 
Het noodbevel werd echter afgekondigd, nadat zich in het centrum wat groepjes mensen 
verzamelden. Die leken gehoor te geven aan een oproep op internet om in Enschede te 
protesteren tegen de coronamaatregelen. Ook bleken enkele horecagelegenheden zich niet te 
houden aan de sluitingstijd van 17.00 uur.  
 
De politie sommeerde de mensen uit het centrum te vertrekken en vroeg de mensen in die 
horecazaken weg te gaan. Daar werd gehoor aan gegeven. Een woordvoerder van de gemeente 
zegt dat het momenteel - rond 20,00 uur - rustig is in de stad en bevestigt het afkondigen van 
noodbevel. Op dit moment houdt de politie rond het centrum nog altijd een oogje in het zeil. 



152 
 

 
De oproep om te demonstreren werd eerder op de zaterdag al gedaan op internet, ruim voor 
de persconferentie waarin de lockdown werd aangekondigd.  
 
Op 22 november werd in Enschede ook een noodbevel afgekondigd. Toen veroorzaakten 
meerdere groepen jongeren, die op rellen uit leken te zijn, onrust. Ze gooiden met zwaar 
vuurwerk en weigerden uit het centrum te vertrekken, nadat de politie dat meerdere keren 
had verzocht. De ME moest toen in actie komen. Er werden vijf mensen aangehouden. Volgens 
getuigen zou er vanavond één aanhouding zijn verricht. Bron: Tubantia, 18 december 2021.  
 

Bild: Holland in nood en keiharde kerstlockdown. 

De Duitse krant Bild windt er geen doekjes om op zijn website. ‘Holland in nood’ en ‘keiharde 
kerstlockdown’ meldt de krant in vette letters boven het bericht dat in Nederland weer alles 
op slot gaat in de strijd tegen de jongste coronavariant Omikron. Bij het artikel staat een foto 
van premier Rutte die ’het bittere nieuws’ bracht.  

Bild benadrukt dat Nederland in vergelijking met andere landen achterloopt met de 
boostervaccinaties. De krant wijst ook op de bezorgdheid bij de autoriteiten over nieuwe 
coronarellen. 

De Britse omroep BBC meldt dat het om de strengste maatregelen gaat die tot nu toe wegens 
Omikron zijn afgekondigd. De aankondiging van de strenge lockdown is ‘met ongeloof en 
ontzetting’ ontvangen, weet BBC News verder. Bron: AD, 18 december 2021.  

Strengere regels voor reizigers  naar Nederland vanuit niet-
Schengenlanden  
Vanaf aanstaande woensdag gaan strengere regels in voor reizigers vanuit niet-
Schengenlanden die naar Nederland willen. Ook gevaccineerden moeten dan 48 uur van 
tevoren een PCR-test doen en 24 uur van tevoren een sneltest. Deze regels gaan in de hele 
Europese Unie gelden, maar De Jonge wil er alvast mee beginnen in Nederland. 
 
EU-burgers kunnen vrij reizen in de Schengenzone. Europese landen die er niet onder vallen 
zijn Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië en Roemenië. Landen als IJsland, Noorwegen en 
Zwitserland horen niet bij de EU, maar vallen wel onder het Schengenverdrag. 
 
Voor ongevaccineerde reizigers vanuit bepaalde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, geldt 
een quarantaineplicht. De Jonge wil dat dit ook gaat gelden voor gevaccineerden. 
 
Het RIVM adviseerde begin december om de reisregels aan te scherpen, bijvoorbeeld een 
verplichte test bij aankomst in Nederland. Het kabinet wil de wet aanpassen om dit mogelijk 
te maken. Andere adviezen, zoals een dubbele testplicht voor gevaccineerde reizigers, wilde 
het kabinet toen nog niet overnemen. Eerst wilde De Jonge overleggen met zijn Europese 
collega’s. Bron: AD, 18 december 2021.  
 
Reacties op nieuwe lockdown: Ondernemers in de rats, onderwijssector 
heeft begrip 
 
Dat Nederland vanaf morgen weer grotendeels op slot gaat, is voor honderdduizenden 
ondernemers een nieuwe klap. Zowel financieel als mentaal. Brancheorganisaties pleiten voor 
een royale vergoeding om de pijn te verlichten. ‘Geef ons 100 procent.’ 
 
De winterlockdown betekent dat de komende tijd alleen nog essentiële winkels en diensten 
(als supermarkt en fysiotherapeut) open zijn. Afhalen blijft mogelijk bij cafetaria’s en 
restaurants. Kappers, horeca, musea, sport, theaters en onderwijs moeten dicht, het aantal 
contacten moet fors omlaag om de verwachte Omikrongolf te dempen.  
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‘Sinds gisteravond heb ik al tientallen winkeliers gesproken die stoom willen afblazen. Ze zijn 
geknakt door deze harde maatregelen. Nergens in Europa is er zo’n streng regime als in 
Nederland. Vanuit gezondheidsperspectief begrijp ik dat er wat moet gebeuren, maar dan is 
het zaak dat het kabinet ook een groots financieel gebaar maakt en de ondernemers financieel 
royaal gaat vergoeden. Wat ons betreft 100 procent compensatie’, vindt Jan Meerman, 
directeur van INretail, brancheclub van de winkeliers.  
 
Meerman vindt dat er voor de steunpakketten geen drempels meer moeten worden 
opgeworpen. ‘Veel collega’s zitten nog steeds met een flinke schuld van de eerste lockdowns, 
die kunnen dit er niet meer bij hebben. Om te beginnen moet de regering wat ons betreft zo 
snel mogelijk de voorraadvergoeding van stal halen, want de winkels liggen tjokvol.  Daarnaast 
hopen we dat er naast click & collect ook mogelijkheden komen om winkelen op afspraak weer 
in te voeren. Dat zou al veel schelen, want opnieuw wordt ons de drukste tijd van het jaar 
door de neus geboord.’ 
 
Horeca: 
De horeca voelt zich lamgeslagen door de nieuwe maatregelen van het kabinet. Eigenaren van 
horecabedrijven zijn somber en pessimistisch over hun toekomst, blijkt uit een rondgang 
langs enkele horecazaken in het land. ‘Onrechtvaardig’, noemt restauranteigenaar Dennis 
Dekkers in Nijmegen de maatregelen. ‘Deze klap treft ons harder dan de vorige’, zegt eigenaar 
Herman Hell van veertien zaken in Rotterdam. Hij spreekt van de ‘zoveelste mokerslag’. 
 
Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de nieuwe 
maatregelen heel teleurstellend. ‘Eerst gaf het kabinet ons het idee dat we overdag ons ding 
konden doen.’ Volgens Willemsen bereidde de horeca zich sindsdien voor op het drukke 
kerstseizoen. ‘Daardoor liggen de koelkasten vol, dit is meer dan pijnlijk. We gaan het kabinet 
vragen of we de koelkastvoorraden op kunnen voeren als kosten.’  
 
Horecaondernemers spreken vooral over frustratie, en financiële en mentale nood bij hun 
bedrijven. Ze missen een hoopvol perspectief in de nieuwe maatregelen. Ze proberen personeel 
binnenboord te houden, ondanks de sluiting. Hell zegt zo’n vijfhonderd mensen op de loonlijst 
te hebben. ‘We proberen iedereen erin te houden, we hebben ze na de crisis weer nodig.’ Ook 
Dekkers probeert te voorkomen dat de 25 mensen die zijn restaurant in dienst heeft buiten 
boord vallen. ‘Als ik ze eruit zet, krijg ik ze in maart niet meer terug.’ 
 
Kappers: 
Gonny Eussen van kappersbond ANKO is het eens met INretail. ‘Het beste wat ons gaat 
helpen, zijn inderdaad royale vergoedingen. En kijk voor de steunpakketten niet naar de omzet 
per kwartaal, maar per maand. Want nu valt een belangrijk deel van december weg, maar 
hebben we de rest van het vierde kwartaal wel omzet gedraaid. De drempel om in aanmerking 
te komen voor hulp via de NOW-loonsteun is 20 procent omzetverlies. Voor de 
tegemoetkoming in de vaste lasten via de TVL-regeling moet zeker 30 procent omzet worden 
gemist. Daardoor komen veel ondernemers waarschijnlijk niet in aanmerking voor 
ondersteuning, terwijl ze wel de beste weken mislopen.’  
 
Eussen en haar mensen zitten vanavond bij de telefoon om kappers bij te staan. ‘We merken 
dat de mentale weerbaarheid minder is dan vorig jaar. Het is een stapeling van ellende en 
sommige leden moeten echt hun verhaal kwijt.’ 
 
Sportscholen: 
Dat merkt ook Ronald Wouters, voorzitter van NL Actief, de brancheorganisatie van 
sportscholen. ‘Het wordt zo alleen maar zwaarder. Terwijl wij vinden dat we onderdeel van de 
oplossing zijn. Sporten kan op een veilige manier en is juist een uitlaatklep voor heel veel 
mensen. We merken dat het gedrag in de samenleving recalcitranter wordt. Dan gaat het niet 
helpen als vanaf zondag bijna alles op slot gaat.’ 
 
Als mensen blijven sporten, blijven ze over het algemeen ook gezonder en hebben ze minder 
zorg nodig, volgens NL Actief. 
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NL Actief probeert fitness op de lijst van essentiële dienstverlening te krijgen. ‘Dat hebben ze 
in Spanje bijvoorbeeld al gedaan, daar blijven de sportscholen hoe dan ook open. Die vraag 
kwam nota bene vanuit de zorg. Als mensen blijven sporten, blijven ze over het algemeen ook 
gezonder en hebben ze minder zorg nodig.’  
 
Theatersector: 
Boris Van der Ham van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) maakt zich juist 
geen grote zorgen voor de theatersector, mocht er een harde lockdown komen. ‘De grootste 
klap is twee weken geleden gevallen toen de avondlockdown werd aangekondigd.’ 
Productiebedrijf Stage Entertainment, dat door de avondlockdown al voorstellingen heeft 
moeten annuleren, deelt die mening. 
 
‘De meeste voorstellingen zijn in de avond. Dus de theatersector zit al dicht, op een paar 
uitzonderingen na’, zegt Van der Ham. Op dit moment moeten theaters om 17.00 uur dicht. 
Voorstellingen zijn niet zomaar naar de middag te verplaatsen, legt hij uit, waardoor veel 
voorstellingen niet meer doorgaan. ‘Want de meeste mensen werken natuurlijk gewoon’, aldus 
de voorzitter van de VVTP. 
 
Zwemsport:  
De Koninklijke Nederlandse Zwembond KNZB noemt de nieuwe coronamaatregelen 
desastreus voor de zwemsport. Behalve voor zwemlessen moeten alle baden tot en met 14 
januari de deuren sluiten en dat is voor sporters en de verenigingen het slechtst denkbare 
scenario, aldus de KNZB. ‘De mogelijkheden om in het water veilig aan je conditie en fysieke 
en mentale weerbaarheid te werken, worden volledig stilgelegd.’ 
 
De KNZB vreest dat de financiële gevolgen voor exploitanten en zwemverenigingen groot zijn. 
De KNZB overlegt met de overheid over een schaderegeling en over compensatie voor de 
verenigingen. Daarover is naar verwachting begin 2022 meer bekend.  
 
Rijexamens: 
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft de mogelijkheid om examens en 
toetsen in te plannen tijdelijk bevroren vanwege de persconferentie van vanavond. De harde 
lockdown betekent waarschijnlijk ook dat niet-medische contactberoepen, zoals 
rijinstructeurs, hun werk niet mogen uitvoeren.  
 
Sinds 17.00 uur is het niet mogelijk om in het systeem van het CBR examens en toetsen te 
reserveren of te wijzigen. ‘Mochten de maatregelen van het kabinet gevolgen hebben voor de 
dienstverlening van het CBR, dan zullen we de benodigde aanpassingen in de systemen 
moeten doorvoeren. Zodra de systemen weer open kunnen, dan melden we dat direct’, meldt 
de organisatie op de website. 
 
De mentale gezondheid van jongeren staat door de coronacrisis onder enorme druk. Daarom 
is het van groot belang het onderwijs na de kerstvakantie weer te openen, volgens Ama 
Boahene, voorzitter Landelijke Studentenvakbond.  
 
Onderwijs/Opvang: 
Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, heeft begrip voor de aangekondigde 
maatregelen vanwege de onzekerheid rondom de nieuwe Omikron-variant. ‘Dit nieuws zal toch 
hard aankomen bij onze studenten, docenten en medewerkers. We hebben de afgelopen tijd 
steeds het belang van fysiek onderwijs voorop gesteld, omdat we weten hoe belangrijk dat is 
voor de mentale gezondheid van onze studenten. We hopen daarom van harte dat deze situatie 
van korte duur is. Belangrijk voor hbo-studenten is dat de tentamens, toetsing en 
praktijkonderwijs op locatie gelukkig wel door kunnen gaan. Het is verder goed dat ook voor 
kwetsbare studenten een uitzondering wordt gemaakt en dat zij ook naar de hogeschool 
mogen blijven komen.’  
 
Voorzitter Ypma van de Branchevereniging Maatschappelijk Kinderopvang: ‘De kinderopvang 
wil natuurlijk het liefst openblijven voor de kinderen en om ouders te ontlasten, maar helaas 
moeten we dicht om de besmettingen in de leeftijd 5-12 te beperken. De bso blijft alleen open 
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voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kinderen in kwetsbare situaties. 
Wij maken ons wel echt zorgen, omdat de scholen- en bso-sluiting emotionele gevolgen heeft 
voor álle kinderen en in het bijzonder kinderen in een kwetsbare situatie. Kinderen verdienen 
een veilige plek, school en de bso is dat voor velen’ 
 
Voor ouders is het moeilijk om thuiswerken met thuisonderwijs en thuisopvang te 
combineren en hierdoor nemen de spanningen thuis soms toe. Ypma: ‘Voor ouders is het wel 
prettig dat de compensatieregeling waar we als BMK voor hebben gepleit, er weer komt, net 
als tijdens de vorige lockdown.’  
 
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roept het kabinet op om het voornemen om het 
onderwijs na de kerstvakantie weer te openen waar te maken. Voorzitter Ama Boahene: ‘De 
mentale gezondheid van jongeren staat door de coronacrisis onder enorme druk. Door de 
sluiting van het onderwijs zullen nog meer jongeren te maken krijgen met eenzaamheid en 
psychische klachten. Daarom is het van groot belang het onderwijs na de kerstvakantie weer 
te openen.’  
 
Musea: 
De musea sluiten voor de vierde keer in deze coronacrisis hun deuren. Dat doen ze met pijn 
in hun hart, maar tegelijk ook met het vertrouwen dat ze ook na deze sluiting mensen weer 
een veilig en leuk bezoek kunnen bieden. Dat zegt een woordvoerster van de 
Museumvereniging in een reactie op de nieuwe coronamaatregelen. De musea begrijpen 
volgens haar dat Nederland voor de uitdaging staat mensen voldoende gezondheidszorg te 
kunnen bieden. De musea zouden natuurlijk het allerliefst bezoekers willen ontvangen, dus 
ze houden de blik op een betere toekomst gericht, aldus de woordvoerster.  
 
Vakbonden: 
Vakbond CNV vindt dat het kabinet gedupeerde ondernemers en werknemers zo veel mogelijk 
tegemoet moet komen in deze lockdown. ‘Uitbreiding steunpakketten is daarom 
noodzakelijk. De klap bij veel bedrijven en werkenden is groot. Banen staan sneller op de 
tocht. Overheidssteun is dus een ‘no-brainer’ om onnodige werkloosheid in de horeca- en 
retailsector te voorkomen’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring. 
 
FNV zegt bij monde van een woordvoerster, ‘begrip te hebben voor de maatregelen’,  zeker ook 
omdat er nog veel niet bekend is over de Omikron-variant. De grootste vakbond van Nederland 
benadrukt dat zorgpersoneel op zijn laatste benen loopt en dat ingrijpen noodzakelijk is. FNV 
verwacht dat de steunpakketten van het kabinet voldoende zijn om door de crisis te komen. 
Bron: AD, 18 december 2021.  
 
Handhavers gaan in de strenge lockdown letten op groepsvorming buiten 
 
Handhavers gaan in de strenge lockdown met name letten op groepsvorming 
buiten. Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van 
Nijmegen, zijn andere maatregelen zoals het sluiten van de meeste winkels veel eenvoudiger 
te controleren: ‘Dicht is dicht. Dat was bij de vorige strenge lockdown ook niet moeilijk.’ 
 
Nu er nog maar twee mensen bij elkaar mogen komen buiten, zijn feestjes, picknicks, 
demonstraties en andere bijeenkomsten ook verboden. Daar zal op gehandhaafd worden, want 
het idee achter alle ingrepen is dat mensen bij elkaar uit de buurt moeten blijven, aldus Bruls. 
‘Het virus is enorm verraderlijk. De burgemeesters zijn het dan ook helemaal eens met de 
preventieve, strenge ingrepen. Zo krijgt de boostercampagne ook een kans. Het is spijtig, 
vooral voor de ondernemers die nu al voor de tweede keer getroffen worden rond de 
kerstvakantie.’ 
 
Bruls verwacht dat politie en handhavers de zondag vooral zullen gebruiken om op gang te 
komen en te monitoren hoe het gaat. ‘Dat betekent niet dat mensen moeten denken dat ze 
dan nog even snel hun gang kunnen gaan, want wie vanaf morgenochtend vroeg de regels 
overtreedt moet niet raar opkijken als de politie komt ingrijpen. We moeten nu streng zijn, 
anders gaat het misschien nog veel langer duren.’ Bron: AD, 18 december 2021.  
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Tweede Kamerdebat over lockdown staat dinsdagmiddag gepland 
 
Het Tweede Kamerdebat over de lockdown staat komende dinsdagmiddag gepland. De Kamer 
gaat altijd in debat nadat er maatregelen zijn aangekondigd.  
 
Om over de lockdown te praten, komt de Kamer terug van reces. Eigenlijk zou afgelopen 
donderdag de laatste Kamerdag van 2021 zijn. 
 
De lockdown geldt tot en met 14 januari. Bron: AD, 18 december 2021. 
 
RIVM: Omikron vermoedelijk voor jaarwisseling dominante variant 
 
Omikron zal waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling de dominante variant van het 
coronavirus zijn. Dat verwacht het RIVM. Deze variant is nu nog in de minderheid, maar 
neemt ‘razendsnel’ toe. 
 
Eerder ging het OMT er nog van uit dat de Omikron-variant pas in januari de overhand zou 
hebben. De Omikron-variant kan voor een piek zorgen ‘die de zorgcapaciteit ruim kan 
overschrijden’, laat het RIVM in een verklaring weten. De verspreiding van de Omikron-variant 
is twee keer hoger dan die van de Deltavariant. 
 
Er is nog veel niet bekend over de nieuwe variant, bijvoorbeeld hoe ziekmakend die is. ‘Als 
duidelijk is dat Omikron-infecties veel milder verlopen, dan zal snel een advies komen om de 
lockdown weer te versoepelen’, aldus het RIVM.  
 
Om te voorkomen dat ziekenhuizen overlopen met patiënten die zijn besmet met de Omikron-
variant, heeft het RIVM voor extra maatregelen gepleit. Daardoor kan de opmars van Omikron 
worden vertraagd en krijgt de boostercampagne een kans om zo veel mogelijk mensen te 
bereiken, aldus het RIVM. Bron: AD, 18 december 2021.  
 
Feest Taylor Swift-fans leidt tot grote corona-uitbraak 
 
Ten minste 97 fans van zangeres Taylor Swift die een feest bijwoonden in Sydney, zijn 
sindsdien positief getest op COVID-19. Zij vierden de heruitgave van haar veelbesproken 
album Red. 
 
De zangeres was zelf niet aanwezig op het feest dat vorige week vrijdag plaatsvond in de 
Australische stad Sydney. Zo’n zeshonderd man kwam op het evenement af. 
De lokale gezondheidsautoriteit in Australië roept de feestgangers nu op om zich te laten 
testen. Ze maakt zich zorgen dat onder de bijna honderd positieve besmettingen de zeer 
besmettelijke Omikron-variant schuilgaat.  
 
Het feest wordt gezien als ‘superspread-evenement’. Zelfs aanwezigen die nog niet positief 
hebben getest op het coronavirus worden gevraagd zich zeven dagen te isoleren. 
 
Red is een van de zes albums die de Amerikaanse zangeres opnieuw heeft opgenomen en 
onder eigen naam uitbrengt. Ze koos voor de heruitgaves na een ruzie met haar oude label en 
oud-manager Scooter Braun. De manager had zonder overleg de rechten van Swifts muziek 
gekocht en weer verkocht voor meer dan 300 miljoen dollar. De zangeres was woest, omdat 
haar naar eigen zeggen niet is aangeboden om haar muziek te kopen. ‘Scooter heeft me mijn 
levenswerk afgenomen,’ reageerde ze. 
 
Braun zou haar bovendien verboden hebben om oude nummers live te spelen, iets wat hij 
altijd heeft ontkend. Red is haar vierde album en kwam oorspronkelijk uit in 2012. Wereldwijd 
zijn meer dan 7,5 miljoen exemplaren van het album verkocht. Op Red staan hits als We Are 
Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, 22 en Everything Has 
Changed met Ed Sheeran.  Bron: AD, 18 december 2021. 
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Hazard na maanden weer eens in basis Real Madrid 
 
De Belgische sterspeler Eden Hazard staat zondag voor het eerst in bijna drie maanden weer 
eens in de basis bij Real Madrid. ‘Hij staat aan de aftrap, omdat hij goed heeft getraind en 
omdat hij het heeft verdiend. Niet omdat er zoveel afwezigen zijn’, lichtte trainer Carlo Ancelotti 
toe. 
 
Real speelt thuis tegen Cádiz. Bij de ploeg uit Madrid, die koploper is in de Spaanse LaLiga, 
ontbreken zes spelers die zijn besmet met het coronavirus. Onder hen Luka Modric, Gareth 
Bale. Marco Asensio en Rodrygo. 
 
Hazard begon voor het laatst in de basis in een competitiewedstrijd op 19 september tegen 
Valencia (2-1). Daarna belandde de Belg in een reserverol. Hij stond in de laatste twaalf 
competitiewedstrijden maar 68 minuten op het veld. ‘Hij heeft goed gewerkt en op mentaal 
vlak is hij niet veranderd. Hazards probleem is dat hij nog nooit op 100 procent heeft kunnen 
trainen en de afgelopen week lukte dat wel’, aldus Ancelotti. Bron: RTL Nieuws, 18 december 
2021. 
 
OMT: kan het kwartiertje wachttijd na de boosterprik verdwijnen? 
 
Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om te onderzoeken of het kwartiertje 
wachttijd na de boosterprik kan verdwijnen. Dat moet er voor zorgen dat er meer mensen 
sneller een boosterprik kunnen krijgen. 
 
Het OMT schrijft dat in een advies aan het kabinet. Demissionair minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) zal zich ‘hieromtrent laten adviseren en uw Kamer daar op korte termijn 
nader over informeren’, schrijft hij zaterdag aan de Kamer. 
 
Na een vaccinatie tegen het coronavirus moeten mensen altijd een kwartiertje wachten. Deze 
‘observatietijd’ is bedoeld om te zien of mensen allergisch reageren op de prik. De wachttijd is 
volgens het RIVM vastgesteld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 
 
Zorgminister Hugo de Jonge gaf zaterdagavond tijdens een ingelaste persconferentie, waar 
een lockdown werd afgekondigd tot en met 14 januari, nog aan niet van het kwartiertje 
wachttijd af te willen. ‘Nee daar ga ik niet mee stoppen. En trouwens, juist de deskundigen 
zeggen: doe dat ook niet. Ook internationaal is dat niet gebruikelijk om dat te doen’, zei De 
Jonge. 
 
De boostercampagne begon in Nederland later dan in andere landen. Het kabinet is bezig met 
een versnelling. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 60-plussers nog voor de jaarwisseling 
een boosterprik hebben gehad. Eind januari moeten dan alle 18-plussers zo’n prik hebben 
gehad. Bron: AD, 19 december 2021. 
 
Duitsland voert forse beperkingen in voor reizigers uit Verenigd 
Koninkrijk  
 
Duitsland voert forse beperkingen in voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk (VK). 
Luchtvaartmaatschappijen mogen in principe alleen Duitse staatsburgers of mensen die in 
Duitsland wonen vanuit het VK naar Duitsland vervoeren. De regel geldt ook voor het trein- 
en scheepvaartverkeer en gaat maandag in, maakte het Robert Koch Instituut (de Duitse 
evenknie van het RIVM) zaterdagavond bekend. 
 
Er geldt vanaf dan een quarantaineplicht van twee weken voor reizigers die vanuit Groot-
Brittannië het land binnenkomen. Die is ook van toepassing op mensen die zijn ingeënt of 
hersteld van een coronabesmetting. De quarantaineperiode kan niet worden verkort door 
negatieve tests. 
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Duitsland neemt de drastische maatregelen vanwege de snelle opmars van de Omikron-
variant van het coronavirus in Groot-Brittannië. Daar werden vrijdag ruim 93.000 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd, zaterdag staat de teller op ruim 90.000 nieuwe 
besmettingen. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt weer. Zaterdag waren er ruim 10.000 
besmettingen met de Omikron-variant, drie keer zoveel als de dag daarvoor. 
 
Frankrijk kondigde donderdag al forse inreisbeperkingen aan voor reizigers uit het VK. Die 
zijn zaterdag ingegaan. Bron: AD, 19 december 2021. 
 
Vanaf zondag 05.00 uur gelden nieuwe strengere maatregelen  
 
Vanaf zondag 05.00 uur gelden nieuwe, strengere maatregelen tegen het coronavirus. Deze 
werden zaterdag in een ingelaste persconferentie aangekondigd door demissionair premier 
Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wegens de snelle 
opmars van de Omikron-variant van corona.  
 
De maatregelen komen er op neer dat alles wat als essentieel is aangemerkt openblijft, terwijl 
niet-essentiële winkels en andere gelegenheden dichtgaan. Dat betekent onder meer dat 
bijvoorbeeld supermarkten openblijven, maar dat andere winkels de deuren sluiten. Horeca, 
dierenparken, pretparken en binnensportaccommodaties gaan dicht, maar onder meer 
dierenwinkels, apotheken en opticiens blijven open. Ook alle niet-medisch contactberoepen , 
zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zijn dicht. Deze harde lockdown geldt zeker tot en 
met 14 januari.  
 
Verder zijn het onderwijs en de buitenschoolse opvang fysiek gesloten tot en met in elk geval 
9 januari, het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie weer open kan. Hierover 
neemt het kabinet uiterlijk 3 januari een beslissing.  
 
Binnensportlocaties zijn dicht, uitgezonderd voor zwemlessen. Buitensportlocaties zijn open 
voor alle leeftijden tussen 05.00 uur en 17.00 uur, voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten 
sporten toegestaan met maximaal twee personen op 1,5 meter afstand. Kinderen en jongeren 
tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club. 
 
Thuis mogen er maximaal twee gasten vanaf 13 jaar worden ontvangen per dag, maar op 
kerstavond, op eerste en tweede kerstdag en tijdens de jaarwisseling vier. Buiten geldt een 
groepsmaximum van twee personen vanaf 13 jaar, maar op kerstavond, eerste en tweede 
kerstdag en tijdens de jaarwisseling geldt maximaal vier. Bron: AD, 19 december 2021.  
 
Queens Brian May test positief op corona 

Brian May heeft corona. De gitarist van de legendarische Britse band Queen meldt op 
Instagram dat hij geen medeleven wenst, maar dat hij een paar „vreselijke dagen’ achter de 
rug heeft. 

„Ja, de schokkende dag is ook voor mij gekomen’, schreef de 74-jarige artiest een bij foto van 
een duidelijk positieve zelftest waarmee het coronavirus opgespoord kan worden. „De 
gevreesde dubbele rode lijn. En ja - en absoluut geen medeleven alstublieft - het waren echt 
een paar vreselijke dagen, maar het gaat goed met me.’ 

De gitarist gebruikt het bericht ook om zijn volgers te waarschuwen voor het virus, waarvan 
de Omicron-variant momenteel ook in het Verenigd Koninkrijk aan een opmars bezig is. „Wees 
alsjeblieft extra voorzichtig, beste mensen. Het is ongelooflijk overdraagbaar. Je wilt echt niet 
dat het jouw kerst verpest.’ Bron: De Telegraaf, 19 december 2021. 
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De coronapersconferentie bijna 6,9 miljoen kijkers getrokken 
 
De extra ingelaste coronapersconferentie van het kabinet heeft zaterdagavond in totaal 
gemiddeld bijna 6,9 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting 
KijkOnderzoek. Dat waren er ruim meer dan de 5,2 miljoen kijkers van de vorige 
persconferentie van afgelopen dinsdag. Bron: AD, 19 december 2021.  
 
Bruls: ‘Groepsgrootte niet meteen te handhaven’ 
 
Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio, staat achter 
de maatregelen. Maar hij heeft nog wel wat vragen. ‘Nou, ik maak me vooral druk hoe we de 
maatregel van maximaal twee mensen buiten gaan oppakken. Dat is echt weer iets anders en 
is ook anders dan een winkel die wel of niet open is’, zegt hij bij EenVandaag. 
 
Vooral omdat er weinig voorbereidingstijd is: morgenochtend gaat de maatregel al in. ‘Dat 
betekent heel eenvoudig dat we dat dan nog niet mee kunnen nemen in de handhaving, we 
zullen vooral gaan monitoren.’ Bron: Omroep Gelderland, 19 december 2021. 
 
RIVM: 11 doden en 1432 nieuwe besmettingen in Gelderland 
 
Het RIVM telt vrijdag 1432 nieuwe coronabesmettingen in de provincie Gelderland. Dat zijn 
er aanzienlijk minder dan de 1927 besmettingen die het instituut donderdag nog meldde. 
 
Het aantal sterfgevallen door corona steeg daarentegen fors, van vier op donderdag naar elf 
op vrijdag. Het aantal nieuwe opnames in ziekenhuizen in Gelderland daalde juist; donderdag 
waren het er zeven en vrijdag waren het er drie. Bron: Omroep Gelderland, 18 december 2021. 
 
Niet iedereen staat te springen om boosterprik 
 
Niet iedereen staat te springen voor een tweede of derde prik in hun arm. Uit een enquête van 
het RIVM (afgenomen in de laatste week van november) blijkt dat 87 procent van de mensen 
die volledig zijn gevaccineerd, bereid is een boosterprik te nemen. 
 
Uit een ander RIVM-onderzoek blijkt dat dit bereidheidspercentage onder 70-plussers hoger 
ligt (ruim 90 procent) dan bij jongeren (zo’n 63 procent van de 16- tot 24-jarigen). Daarbij 
wordt als kanttekening geplaatst dat de ondervraagden niet geheel representatief zijn voor de 
Nederlandse bevolking, schrijft de NOS. Bron: Omroep Gelderland, 18 december 2021.  
 
Acht aanhoudingen na gewelddadige protestmars tegen coronabeleid 
 
De politie heeft de afgelopen weken acht mensen aangehouden na een groot 
rechercheonderzoek naar de rellen in Barneveld afgelopen 8 mei. Een protestmars tegen het 
coronabeleid nam toen een gewelddadige wending. 
 
Tientallen ME-ers werden belaagd met stokken, stenen en stalen pijpen. Ook werden agenten 
van achter in hun rug aangevallen en werden helmen afgetrokken. 
 
De aanhoudingen werden gedaan op maandag 6, woensdag 8 en maandag 13 december, en 
alle verdachten behoren tot een zogeheten ‘Defend’-groep. 
 
Het gaat om mannen van 46 en 62 uit Utrecht, een 35-jarige man uit Amsterdam, een 32-
jarige man uit IJmuiden, een 51-jarige man uit Delft, een 53-jarige man uit Spijkenisse, een 
42-jarige man uit Leeuwarden en een 27-jarige man uit Heerlen. 
 
Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. 
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De recherche heeft de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan. Er zijn 
camerabeelden uitgekeken, getuigen gehoord en de zaak kwam 26 oktober bij het 
programma Opsporing Verzocht. De informatie die het onderzoeksteam naar aanleiding van 
de uitzending heeft ontvangen, is zeer bruikbaar geweest. 
 
De afgelopen maanden is er uitgebreid gesproken met de collega’s die betrokken waren bij de 
ongeregeldheden in Barneveld. Zij krijgen maximale steun, zegt de politie. 
 
Het Openbaar Ministerie is helemaal klaar met geweld tegen agenten en hulpverleners en eist 
dan ook zwaardere straffen. 
 
De politie treedt zaterdag in Barneveld op tegen mensen die massaal meelopen in een mars 
tegen de coronamaatregelen, die is georganiseerd door protestorganisatie Police For Freedom. 
De Mobiele Eenheid is aanwezig in de Veluwse gemeente en verschillende deelnemers krijgen 
ervan langs met de wapenstok, zo is te zien op livebeelden van de mars op Facebook. 
 
De mars begon om 12.00 uur bij kasteel De Schaffelaar en zou daar ook weer moeten eindigen. 
De gemeente verbood de protestmars zaterdag en had de deelnemers anderhalf uur de tijd 
gegeven om het vertrek ‘ordentelijk af te wikkelen’. Het lijkt er echter op dat veel deelnemers 
ervoor kiezen zich daar niet aan te houden. De stoet loopt door een drukke winkelstraat. 
 
Burgemeester Jan Luteijn van de Gelderse gemeente kondigde zaterdagochtend een noodbevel 
af. De optocht was niet aangemeld en de locatie was tot 10.00 uur geheim gehouden. Er lopen 
mogelijk een paar duizend mensen mee. De gemeente Barneveld houdt het op een kleine 
duizend deelnemers. Ze scanderen teksten als ’Liefde, vrijheid, geen dictatuur’. 
 
De groep die deze zaterdag door Barneveld loopt zou bestaan uit politiemensen, veteranen, 
marechaussees, zorgpersoneel en docenten. Een huisarts die meeloopt vertelt waarom ze dat 
doet: ‘De coronamaatregelen die nu genomen worden, zijn buitenproportioneel. Een oplossing 
heb ik niet, maar zoals het nu gaat, gaat het absoluut niet goed.’ Bron: Omroep Gelderland, 
16 december 2021. 
 
Streep door NK veldrijden in Zaltbommel 
 
Het Nederlands kampioenschap veldrijden op 8 en 9 januari kan niet doorgaan. 
 
Zaltbommel heeft de organisatie van het evenement teruggegeven aan wielerbond KNWU. Door 
de verlengde coronamaatregelen zou er geen publiek bij de wedstrijden aanwezig mogen zijn. 
Daarom ziet de organisatie nu af van het NK.  
 
Ook begin dit jaar zou het NK Veldrijden in de uiterwaarden van de Gelderse plaats worden 
gehouden, maar ook toen gooide corona roet in het eten. Dat NK is ook niet meer gehouden. 
Bron: Omroep Gelderland, 16 december 2021. 
 
GGD schrapt prikdag gemeentehuis Putten op vrijdag 17 december 
 
Inwoners die zich willen laten vaccineren tegen het coronavirus kunnen vrijdag 17 december 
niet terecht in het gemeentehuis van Putten. De GGD heeft deze prikdag afgelast nadat het 
kabinet dinsdagavond aankondigde dat de boosterprikcampagne wordt versneld. De GGD 
heeft al haar medewerkers hiervoor nodig. Bron: Omroep Gelderland, 16 december 2021. 
 
Kerstmaaltijd afhalen al razend populair: ‘Je haalt het uiteten in huis’ 
 
Wat doe jij met kerst? Wordt het zelf koken of toch maar een maaltijd laten bezorgen? Nou, 
schaam je niet als je voor de laatste optie gaat, want bij Traiteur Delicat in Apeldoorn merken 
ze dat heel veel mensen volop voor het gemak gaan. 
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Sinds de persconferentie van dinsdagavond, waarin de coronamaatregelen werden verlengd, 
zien ze in Apeldoorn dat de bestellingen zich nog meer opstapelen. Juist doordat de 
restaurants dus dicht blijven voor het diner. Bron: Omroep Gelderland, 16 december 2021. 
 
Honderden studenten gaan helpen bij coronazorg in Radboudumc 
 
Bijna 400 studenten verpleegkunde en geneeskunde hebben zich aangemeld om te helpen bij 
coronazorg in het Radboudumc in Nijmegen. Het ziekenhuis had onlangs een oproep gedaan 
aan studenten en daar is dus massaal gehoor aan gegeven. 
 
In totaal willen 97 verpleegkundigen in opleiding en 296 studenten geneeskunde helpen als 
COVID-verpleegassistent of COVID-ondersteuner, meldt het Radboudumc. Het werk van zo’n 
ondersteuner bestaat onder andere uit vaccineren, testen, gastvrouw/-heer, logistiek en 
schoonmaak. 
 
‘Door de inzet van deze studenten krijgen collega’s in de dagelijkse patiëntenzorg extra 
ademruimte in een zware periode die nu al bijna twee jaar duurt’, dat zegt het 
recruitmentteam FLEX, dat de studenten heeft geworven. ‘De acute personele en COVID-
problematiek zijn er natuurlijk niet mee opgelost, maar alle beetjes helpen op dit moment.’ 
 
Deze grote groep moet eerst wel klaargestoomd worden, voordat ze worden ingezet op 
patiëntenzorg. Daarom is er binnen een week een scholing opgezet voor de opleiding tot 
COVID-verpleegassistent. Naast een online theorie-opleiding is er ook een korte 
praktijkvaardigheidstraining. Die combinatie geeft de studenten voldoende basis om te starten 
op de afdeling. 
 
Ben Lutken is tweedejaarsstudent geneeskunde en heeft zich ook aangemeld. ‘Op deze manier 
kan ik patiënten helpen én de verpleegkundigen ondersteunen. Ik denk dat ik van deze 
ervaring ook kan leren voor mijn baan als arts straks. Ik heb er echt zin in.’ 
 
Er wordt gekeken of een deel van deze groep ook kan bijspringen op reguliere 
verpleegafdelingen, om de verpleegkundigen daar te ontlasten. In hoeverre dat mogelijk is, 
hangt volgens het Radboudumc af van hoe de situatie rond corona zich ontwikkelt. 
 
Lutken start deze maand al met de trainingen. In de eerste week van januari kan hij zijn 
eerste diensten draaien. Bron: Omroep Gelderland, 15 december 2021. 
 
Café wil geen ‘online-oorlog’ en gaat daarom niet om 5.00 uur ‘s ochtends 
open 
 
Het Arnhemse muziekcafé Dollars Live heeft besloten om aankomende zaterdag toch maar 
niet zijn deuren te openen om 5.00 uur ‘s ochtends. Vorige week trok kroegbaas Hannes 
Wittler van The Cavern ook al zijn keutel in door niet in de vroege morgen open te gaan, na 
de ophef die dat plan gaf. 
 
Eigenaresse Joel Albers van Dollars Live vertelt tegen RTV Connect dat haar kroeg nu dus ook 
afziet van het idee voor een vroeg muziekfeestje. Albers zegt net als Wittler, die ook een kroeg 
heeft in Arnhem, contact te hebben gehad met ambtenaren, de belangenvereniging voor de 
Korenmarkt en de wijkagent. Daarbij werd duidelijk dat het niet wordt gewaardeerd als de 
muziekkroeg het plan doorzet. 
 
Volgens Albers was het idee voor de vroege opening bedoeld als ‘ludieke actie’. ‘Wij wilden 
gaan Früh Rocken. En dan bedoelen we ook echt früh: om 5.00 uur openen om te genieten 
van livemuziek met een lekker ontbijtje, een warm worstenbroodje en een biertje.’ 
 
Albers benadrukt dat zij geen publiek probeerde te trekken voor een afterparty om in te spelen 
op de vele huisfeestjes die in Arnhem zouden worden gehouden. Dollars Live zou hebben 
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gemikt op een ‘beperkt clubje muziekliefhebbers’ om te genieten van livemuziek. ‘Een man of 
twintig, om samen te genieten van livemuziek in deze barre tijden.’ 
 
Het café wilde dan ook ‘totaal geen coronaboodschap of politiek standpunt innemen’. ‘Door 
allerlei mensen wordt ons nu verweten dat wij voor of tegen het coronabeleid zouden zijn’, 
vervolgt Albers. ‘We hebben allerlei verwijten gekregen, waar wij ons helemaal niet in kunnen 
vinden. We kregen heel veel negatieve reacties, terwijl wij het nooit zo kwaad hebben bedoeld. 
Op deze manier komen wij onbedoeld in een soort politieke online-oorlog. Daar hebben we 
helemaal geen zin in.’ Om die reden ziet Albers ‘maar helemaal van het plan af’. 
 
Opmerkelijk genoeg staat het evenement nog altijd wel openbaar aangekondigd op de 
Facebookpagina van het café. Ruim vijftig mensen zouden geïnteresseerd zijn. Toch waren er 
volgens Albers vooral felle reacties, veroordelingen en verwijten via sociale media te lezen, 
waarbij het café in allerlei politieke hoeken wordt gedrukt, waar het helemaal niet wil zitten. 
Volgens Albers is het onmogelijk om het goed te doen. Elke reactie of aanpassing lokt weer 
extremere reacties uit, meent zij. ‘Daarom hebben we het bericht nog niet aangepast of 
verwijderd. Want dan krijg je daar weer veel negativiteit op van voor- of tegenstanders van het 
coronabeleid. Wij willen niet het middelpunt zijn van zo’n discussie. Dat was nooit de 
bedoeling.’ 
 
Vorige week kondigde een andere Arnhemse kroeg - The Cavern - aan om de deuren om 5.00 
uur te openen. Kroegbaas Hannes Wittler van die nachtkroeg wilde mensen naar zijn tent 
lokken voor een afterparty. Via een app had hij namelijk gezien dat er dat weekend ruim 160 
huisfeestjes gepland waren in Arnhem. 
 
Dat idee stuitte onder meer op forse kritiek van burgemeester Ahmed Marcouch. Hij noemde 
het plan ‘asociaal en onwenselijk’. Wittler kwam vervolgens terug op zijn voornemen. Hij 
besloot ‘vanwege de ontstane commotie’ zijn deuren voorlopig helemaal dicht te houden 
tijdens de verlengde avondlockdown. 
 
Feestcafé Xero in Nijkerk opende afgelopen zondagmorgen wel al om 6.00 uur de deuren. 
 
De avondlockdown treft veel horeca keihard. Maar de vroege sluitingstijd leidt ook tot nieuwe 
initiatieven. Zo zegt kroegbaas Hannes Wittler van de Arnhemse nachtkroeg The Cavern het 
komend weekend over een andere boeg te gaan gooien. Zijn kroeg opent zaterdag al vroeg in 
de ochtend de deuren. 
 
Wittler zegt dat er veel huisfeestjes worden georganiseerd in Arnhem en omgeving. Daar speelt 
hij nu op in. De kroegeigenaar hoopt dat mensen ‘geheel coronaverantwoord’ voor hun 
afterparty naar The Cavern komen. 
 
‘De inkomsten zijn door de maatregelen enorm gekelderd en ik moet mijn personeel wel 
gewoon betalen’, constateerde Wittler. ‘Toen werd ik creatief.’ 
 
Wittler zag via een app dat er wel zo’n 160 huisfeestjes staan gepland in Arnhem en omgeving 
komend weekend. ‘Daarom heb ik mijn personeel gevraagd de wekker vroeg te zetten. 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.’ 
 
Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is niet gelukkig met het voornemen van 
kroegbaas Hannes Wittler. Die wil zaterdagochtend om 5.00 uur zijn nachtkroeg The Cavern 
openen. Als hij aan alle voorwaarden voldoet, is Wittlers plan juridisch niet tegen te houden, 
weet Marcouch. Wel noemt hij het voornemen om mensen vanuit huisfeestjes naar de stad te 
lokken ‘asociaal en onwenselijk’. 
 
De tijdelijke wetgeving rond corona zegt dat de sluitingstijden gelden van 17.00 uur tot 5.00 
uur, legt Marcouch uit. ‘Dus als hij verder aan alle vergunningen voldoet en bijvoorbeeld een 
portier voor de deur heeft, mag hij open.’ Wel is het volgens de burgervader absoluut in strijd 
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met de uitgangspunten van de maatregelen, die contacten moeten minimaliseren. ‘Als je die 
dan op een andere manier toch wilt organiseren, ondermijn je dat.’ 
 
Kroegbaas Hannes Wittler van The Cavern in Arnhem houdt zijn deuren zaterdagochtend om 
5.00 uur toch gesloten. Zijn plan om open te gaan voor mensen die zijn nachtkroeg willen 
bezoeken voor een afterparty na hun huisfeestje, leidde volgens hem tot ‘te veel commotie’. 
 
‘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 Wittler eerder. Burgemeester Ahmed 
Marcouch noemde dat voornemen ‘asociaal en onwenselijk’. Ook deed de burgervader een 
moreel appèl op de kroegbaas om af te zien van zijn plannen. 
 
In contact met de gemeente zou Wittler volgens Marcouch vervolgens hebben laten weten ‘dat 
hij maar een beperkt aantal vrienden heeft uitgenodigd en niet deze openbaarheid heeft 
gewild’. 
 
Inmiddels is de kroegeigenaar dus volledig op zijn plan teruggekomen, meldt RTV Connect. 
‘Ik gooi de zaak zolang ik maar tot 17.00 uur open mag zijn helemaal dicht. Er is te veel 
commotie’, schrijft hij.  Bron: Omroep Gelderland, 15 december 2021.  
 
Snelle opmars Omikron in Nederland: virus nu ook vastgesteld in 
IJsselland 
 
De Omikron-variant is recent vastgesteld in de regio IJsselland. Dat bevestigt een 
woordvoerder van de GGD. Deze nieuwe mutatie is bezig aan een razendsnelle opmars in 
Nederland.  
 
Wanneer en hoe vaak deze nieuwe coronavariant in IJsselland is geconstateerd, laat GGD-
woordvoerder Martijn van Leeuwen in het midden. ‘Hoeveel is nu ook niet te zeggen. Bij 
positieve tests wordt doorgaans namelijk niet onderzocht om welke variant het gaat. Dat 
gebeurt alleen wanneer daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld als mensen in bepaalde landen 
zijn geweest.’ Daarnaast onderzoekt het RIVM monsters steekproefsgewijs. 
 
Bij de GGD Noordoost Gelderland zijn nog geen besmettingen van Omikron bekend. ‘Maar we 
zijn nuchter. Het is niet de vraag of de variant hier komt, maar wanneer’, aldus woordvoerder 
Jessica van den Bergh van de GGD NOG. 
 
De GGD Gelderland-Zuid trof Omikron al wel aan. Een arts-microbioloog uit Nijmegen stelde 
het één keer vast.  Jolanda Hoefnagel, arts infectieziektenbestrijding bij de GGD, heeft het 
over ‘enkele besmettingen’ waarbij sterk het vermoeden is dat het om de Omikron-variant 
gaat.  
 
Duidelijk is dat de verspreiding van deze variant rap gaat: in Amsterdam is het aandeel 
Omikron-besmettingen in ruim een week tijd vertienvoudigd. Vorige week maandag was 2,5 
procent van de infecties een Omikron-variant, nu is dat al meer dan 25 procent. 
 
Binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) is Noorwegen 
koploper met bijna 1500 besmettingen, gevolgd door Denemarken (310). In Nederland is deze 
variant bij 80 mensen aangetroffen, maar het RIVM meldde eerder deze week dat het tot nu 
toe om 123 besmettingen gaat. 
 
De Europese gezondheidsdienst ECDC becijferde woensdag dat er wereldwijd ruim 10.000 
coronabesmettingen met de Omikron-variant zijn vastgesteld. Inmiddels is de variant, sinds 
de ontdekking begin november in Zuid-Afrika, al in ruim tachtig landen opgedoken. 
 
Met de harde lockdown beoogt het OMT de snelle nieuwe golf platter te slaan, zodat er niet te 
veel mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden. Tegelijkertijd wordt de 
boosterprikronde versneld, zodat de antistoffen weer op peil komen tegen de nieuwe mutant.  
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Voorlopig lijkt de mutant niet ziekmakender. Maar als de Omikron-variant in korte tijd veel 
meer mensen besmet dan de oude virusversie, stromen ziekenhuizen alsnog sneller vol dan 
voorheen. En dat kunnen de Nederlandse ziekenhuizen er niet bij hebben, met momenteel 
ruim 2472 opgenomen coronapatiënten (van wie 638 op de ic). Bron: De Stentor, 18 december 
2021.  
 

 
 
@ De Telegraaf 
 
Wietze De Jager heeft corona en maakt radio vanuit thuisstudio 
 
Wietze De Jager zit ziek thuis met een coronabesmetting, maar dat weerhoudt hem er niet 
van om in actie te komen voor Missie 538. Op Instagram laat de Radio 538-dj zien dat hij met 
wat hulp nog prima in staat is om thuis radio te maken. 
 
„Ik heb dus corona!’, begint De Jager zijn bericht. Hij deelt daarbij een foto van een kamer die 
vol ligt met stoelen, een fiets en kartonnen dozen. „Dan denk jij, wat heeft die rommelige 
kamer daarmee te maken? Nou, check op foto twee maar eens even wat mijn collega’s daar 
gebouwd hebben!’ 
 
Op de tweede afbeelding is te zien hoe de rommelkamer plaats heeft gemaakt voor een 
professionele thuisstudio met mengpaneel en computerschermen. „Hop, studio erin en 
dooooooorrrrr’, schrijft hij met de hashtag #theshowmustgoon. 
 
De Jager zamelt samen met zijn collega’s van Radio 538 tot en met 24 december geld in voor 
specifieke doelen van verschillende instanties. Ze doen mee aan diverse acties en laten 
luisteraars ook hun eigen campagnes opzetten om geld op te halen voor de goede doelen. Bron: 
De Telegraaf, 18 december 2021.  
 
Halsema wil plannen voor een leven met corona: ‘Kunnen niet jarenlang 
in crisismodus blijven’ 
 
Een lange kerstvakantie en een kortere zomervakantie bijvoorbeeld. Burgemeester Halsema 
vindt dat het tijd wordt om met voorstellen te komen voor als het coronavirus een blijvertje 
is.  
 
Nu we moeten aanvaarden dat het misschien nooit helemaal weg zal gaan, moeten we er over 
nadenken hoe we een pandemie bestrijden en zorgen dat onze samenleving op een prettige 
manier en een vrije manier is georganiseerd’, zegt zij in AT5’s Het Gesprek met de 
Burgemeester. 
 
Halsema vindt dat het een van de eerste opgaves van het nieuwe kabinet moet zijn om met 
plannen te komen voor een samenleving mét corona, maar is zelf ook met 
ziekenhuisbestuurders en wetenschappers in gesprek om voorbereid te zijn. 
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‘We moeten er inderdaad over gaan nadenken, we moeten daar ook voorstellen voor doen, hoe 
ervoor te zorgen dat mensen hoop hebben voor de komende jaren, vertrouwen hebben in onze 
toekomst in Amsterdam, ongeacht en ondanks corona. 
 
‘We zijn gewend aan een lange zomervakantie en korte kerstvakantie, dat zijn zaken waar je 
over na moet denken’, aldus burgemeester Halsema. 
 
Ziekenhuizen moeten beter kunnen inspelen op een piekbelasting bijvoorbeeld, maar het gaat 
ook over een andere manier van leven. Halsema: ‘Dat gaat er bijvoorbeeld over hoe we met de 
seizoenen om moeten gaan, hoe we om moeten gaan met de periodes waarin de 
besmettelijkheid van virussen het grootst is, hoe we ervoor kunnen zorgen dat de scholen 
ongeacht corona altijd open kunnen zijn, hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen 
inkomensstabiliteit hebben, ook als in de toekomst misschien af en toe toch iets dicht moet.’ 
 
En misschien dus wel een andere indeling van de schoolkalender: ‘We zijn bijvoorbeeld gewend 
om een lange zomervakantie te hebben en een korte kerstvakantie en dat zijn wel zaken waar 
je over na moet denken, maar ik vind wel dat het kabinet hier echt de leiding in heeft.’ 
 
Maar voorlopig is de aandacht en de zorg eerst gericht op de opkomst van de Omikron-variant. 
Halsema is geschrokken van de cijfers van de GGD waaruit bleek dat binnen een paar dagen 
de nieuwe variant van vier procent nu al verantwoordelijk is voor 25 procent van het aantal 
besmettingen in Amsterdam.  ‘We hopen natuurlijk dat het misschien wel besmettelijker is, 
maar dat je er niet zo ziek van wordt. Maar het is heel erg zaak om dit er zo snel mogelijk 
onder te krijgen.’ Bron: Echt Amsterdams Nieuws (AT5), 18 december 2021. 
 
Drukste tijd van het jaar bij de post: ‘Door corona meer kerstkaartjes’ 
 
Heb jij jouw kerstkaarten al op de post gedaan? PostNL roept op om daar niet te lang mee te 
wachten, want anders komen ze misschien niet op tijd aan. 
 
Het is namelijk de drukste tijd van het jaar bij PostNL. Werknemers in het postsorteercentrum 
in Assen werken extra uren en er worden uitzendkrachten ingehuurd. Alles om ervoor te 
zorgen dat de kerstkaarten op tijd in de bus liggen. 
 
‘Het is bijna dubbel zo druk als normaal en het is extra vroeg druk’, zegt Reno Papa, manager 
bij het postsorteercentrum in Assen. ‘Ik denk dat het met corona te maken heeft. Dat mensen 
niet bij elkaar kunnen komen en dan een kaartje gaan sturen om het toch leuk te maken.’ 
 
Jarenlang leek het erop dat kaartjes en brieven sturen op z’n retour was. Steeds meer 
berichten zouden online worden gestuurd, via bijvoorbeeld e-mail, Facebook of Whatsapp. 
Maar tijdens corona kiezen mensen toch steeds vaker weer voor een echte wenskaart. 
 
Papa: ‘Tegenwoordig kun je ook digitaal een kaart maken en die wordt fysiek gestuurd. Je ziet 
toch dat de jeugd elkaar ook kaartjes gaat sturen.’ 
 
Pas als de postzakken met de gesorteerde brieven en kaarten uit het sorteercentrum komen, 
kunnen de postbezorgers aan de slag. Tijdens deze drukke decemberdagen is dat soms wat 
later dan normaal, waardoor de bezorgers ook later kunnen beginnen met hun rondes. 
 
Mirjam Oosting is postbezorger in Zuidlaren. Zij merkt ook dat het druk is. ‘Er zijn veel extra 
kerstkaarten. Als de post wat later komt, moet ik er tegen werken om voor het donker klaar 
te zijn.’  
Per dag bezorgen zo’n 19.000 bezorgers van PostNL gemiddeld ruim acht miljoen brieven. De 
verwachting is dat dit aantal rond de feestdagen oploopt tot zo’n twaalf miljoen per dag. Toch 
vindt Oosting het werk tijdens kerst net wat leuker dan anders. 
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Mirjam Oosting  @ RTV Drenthe 
 
Oosting: ‘Je brengt warme groetjes aan mensen en dat vinden ze fijn. Van sommige mensen 
krijg ik wel eens iets extra’s, zoals een doosje chocolaatjes. Het geeft voldoening dat je weet 
dat het gewaardeerd wordt.’ Bron: RTV Drenthe, 18 december 2021. 
 
De eindexamens worden ook dit jaar versoepeld wegens corona 
 
Eindexamenleerlingen mogen vanwege corona ook dit schooljaar een extra herkansing doen 
en hun examens spreiden over twee tijdvakken. Demissionair onderwijsminister Arie Slob wil 
middelbare scholieren zo de kans geven hun schoolperiode ‘goed af te sluiten’. Het is voor het 
derde jaar op rij dat de eindexamens om corona worden aangepast. 
 
Vmbo-leerlingen hoeven dit jaar niet voor drie of vier, maar slechts voor twee beroepsgerichte 
profielvakken eindexamen te doen. Voor de resterende profielvakken is een schoolexamen 
voldoende. 
 
Minister Slob zegt dat de aanpassing van het examenreglement nodig is omdat scholen dit 
jaar weliswaar niet in lockdown gingen, maar dat leerlingen geen normale schooltijd hebben 
gehad omdat ze bijvoorbeeld in quarantaine moesten en klassen soms tijdelijk thuis moesten 
blijven. 
 
Toch is de wijziging van het reglement dit jaar iets strenger dan vorig jaar: ‘de duimregel’ 
waarbij het zwakste eindexamencijfer weggestreept mocht worden voor het behalen van het 
diploma, geldt nu niet. Leerlingenbond LAKS noemt het teleurstellend dat de duimregeling 
niet doorgaat. 
 
Het eerste eindexamentijdvak is van 12 mei tot en met 30 mei, het tweede loopt van 13 tot en 
met 25 juni. Daarnaast komt er een derde periode, waarin de herkansingen gedaan kunnen 
worden. Die loopt van 5 tot en met 8 juli. 
 
Lerarenbonden maken zich er zorgen over of ze voldoende personeel hebben om examens na 
te kijken. Ze vinden de periodes te dicht op elkaar liggen en denken dat vanwege de geschrapte 
‘duimregel’ meer leerlingen opgaan voor het derde tijdvak. Bron: Trouw, 17 december 2021. 
 
Michael Van Gerwen neemt maatregelen bij WK darts: ‘Op het laatste 
moment besloten’ 
 
Het eerste plan van Michael van Gerwen was aanvankelijk om tijdens het WK darts tussentijds 
terug te keren naar Nederland, maar de drievoudig wereldkampioen heeft toch besloten om in 
Londen te blijven. Dat alles heeft te maken met de situatie rond corona in zowel Nederland 
als Engeland.  
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‘Ik blijf in Engeland’, liet Van Gerwen in Londen weten na zijn overwinning (3-1 in sets) in de 
tweede ronde op Chas Barstow. ‘Dat heb ik eigenlijk op het laatste moment besloten met mijn 
vrouw. Ze zei tegen me, ‘maak je geen zorgen, blijf daar. Breng jezelf niet onnodig in de 
problemen en doe je eigen ding’.’  
 
Van Gerwen komt tijdens het WK pas weer na kerst in actie, voor die tijd worden er in 
Alexandra Palace alleen partijen uit de eerste en tweede ronde afgewerkt. ‘Ik ga me de 
komende dagen samen met Vincent voorbereiden op zijn wedstrijd’, doelt hij op collega-darter 
en goede vriend Vincent van der Voort, voor wie het WK dinsdag begint met een partij tegen 
Adam Hunt. ‘En dan zijn we met kerst hier. Maar kerst maakt me verder niet uit.’ 
 
Natuurlijk mist Van Gerwen de komende periode zijn gezin, maar hij heeft slechts één doel. 
‘Dit is een groot deel van mijn leven. Ik hou meer van mijn kinderen dan van wie dan ook, ze 
geven me ook veel energie. Maar nu op dit moment telt er maar één ding en dat is het 
wereldkampioenschap winnen. Mijn vrouw, familie en vrienden weten dat ook.’ 
 
Als ik het nieuws volg, dan betwijfel ik of er na kerst nog fans aanwezig zijn, aldus Michael 
van Gerwen. 
 
Vooralsnog bezoeken wel elke dag een paar duizend dartfans de Londense darttempel 
Alexandra Palace, en dat terwijl de coronabesmettingen vanwege de Omikron-variant flink 
oplopen. Gisteren werden in Groot-Brittannië ruim negentigduizend nieuwe besmettingen 
gemeld. Daarnaast werd in Nederland gisteravond een harde lockdown afgekondigd. 
 
‘Voor mij maakt met publiek erbij zeker veel verschil. Met de fans erbij is het fantastisch. Het 
is goed voor de sport en voor de televisie en de PDC’, beaamt Van Gerwen. ‘Maar hoe lang gaat 
het nog duren? Als ik het nieuws volg, dan betwijfel ik of er na kerst nog fans aanwezig zijn.’ 
 
Van Gerwen heeft in elk geval nog een behoorlijke weg af te leggen richting een mogelijk vierde 
wereldtitel. Tegen Barstow wist hij los van de zes 180’ers niet echt te overtuigen met een 
gemiddelde van 94,54. ‘Hoe je wint, maakt niet veel uit. Maar het was niet briljant, het was 
niet wat ik wilde. Natuurlijk wil je starten met een mooi gemiddelde van 104 en iemand van 
het bord gooien, maar dat heb ik niet gedaan. Maar tegen het einde ging het al beter. Ik ben 
nog ver weg van de titel. Maar ze moeten het goed doen om me te verslaan.’ Bron: AD, 19 
december 2021. 
 
Charlotte werkt weer op een corona-afdeling: ‘Ik moest een hele dag 
huilen’ 
 
Verpleegkundige Charlotte Van Doorn werkt normaal gesproken op de afdeling ‘kort verblijf’ 
in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, maar die afdeling is opnieuw omgebouwd tot 
cohort-afdeling. Het ligt er weer vol met coronapatiënten, maar ze probeert de moed erin te 
houden: ‘Ik had echt gehoopt dat we corona in bedwang konden houden.’ 
 
‘Toen ik het nieuws hoorde, heb ik de hele dag heel hard moeten huilen’, vertelt Charlotte. ‘Ik 
verzorg graag mensen, maar de coronazorg is toch een heel stuk intensiever.’ 
 
Op de afdeling kort verblijf liggen normaal gesproken mensen die al gauw weer naar huis 
mogen. Maar dat is bij coronapatiënten wel anders. En daarnaast is het ook een stuk drukker 
dan normaal. ‘We krijgen de roosters niet altijd rond. En er is ons gevraagd of we vakanties 
kunnen opschorten.’ 
 
Er is weer van alles veranderd op de afdeling. Er liggen zuurstofflessen op voorraad voor 
patiënten die het benauwd krijgen. En sondevoeding, als ze niet meer genoeg eten. Charlotte 
en haar collega’s lopen de hele dag in complete bescherming, met pak, bril en masker. ‘Dan 
kunnen de deuren openblijven en hoeven we niet telkens voor de deur van een patiënt ons 
nog helemaal om te kleden.’ 
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Charlotte Van Doorn   @ Omroep Brabant 
 
En er zijn nieuwe collega’s: bijvoorbeeld verpleegkundigen uit de operatiekamers. ‘We hebben 
zoveel operaties af moeten schalen, dat ons gevraagd is om te helpen op de corona-afdeling’, 
vertelt een van hen. En dat vindt ze behoorlijk heftig. ‘Het is indrukwekkend om te zien hoe 
ziek mensen zijn. En hoe er soms aan de buitenkant niets te zien is, maar dat zodra ze íets 
doen, ze meteen heel erg moe zijn.’ 
 
Ook staat er weer beveiliging voor de deur. Die helpt het personeel wanneer patiënten of 
bezoekers zich asociaal of agressief gedragen. ‘Er mag bijvoorbeeld maar één bezoeker op het 
bezoekuur komen. Dat vinden mensen vervelend, het zorgt voor veel discussies.’ Een beveiliger 
zorgt ervoor dat de verpleegkundigen niet de hele dag de discussie aan hoeven te gaan over 
de regels. ‘Maar dit zijn de dingen die het werk niet altijd even leuk maken’, zegt Charlotte. 
 
De verpleegkundige heeft het zwaar, maar houdt vol. ‘Alles gaat met een lach en een traan’, 
vertelt ze. ‘Ik ben moe. Collega’s zijn moe. En we gaan nog steeds door.’ Bron: Omroep 
Brabant, 19 december 2021.  
 
De GGD’en willen komende week één miljoen mensen vaccineren  
 
De GGD’en willen komende week zo’n één miljoen mensen vaccineren tegen het coronavirus. 
Alles wordt ingezet op de boostercampagne, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD 
GHOR Nederland. ‘We groeien daarna door naar anderhalf miljoen prikken per week.’ 
 
Ongeveer 280.000 mensen boven de 60 jaar hebben een prikafspraak gemaakt in het nieuwe 
jaar. De GGD wil zoveel mogelijk afspraken verzetten om deze groep mensen nog vóór de 
jaarwisseling te boosteren. Komende week sturen de GGD’en een sms met instructies naar de 
mensen waarvoor plek vrijkomt. Het zal mogelijk niet voor alle mensen lukken de afspraak te 
verzetten. 
 
De GGD’en willen volgens de woordvoerder aan alle kanten, op zowel lokaal en regionaal 
niveau, uitbreiden om zoveel mogelijk vaccins te zetten. ‘Iedere dag komen er extra prikkers 
bij en locaties bij’, zegt de woordvoerder van de koepelorganisatie. Ook de openingstijden 
worden verruimd. Bron: AD, 19 december 2021. 
 
Kabinet gaat ook quarantaineregels verder aanscherpen 
 
Het kabinet gaat ook de quarantaineregels verder aanscherpen. Ieder ‘nauw contact’ van een 
met corona besmet persoon, moet binnen blijven. Pas na een negatieve test, vijf dagen na het 
contact, mag je weer naar buiten. Tot nu toe waren gevaccineerden en mensen die hersteld 
zijn van corona uitgezonderd van deze regel. 
 
Het kabinet volgt een advies van het Outbreak Management Team, dat stelt dat de 
uitzondering met de opkomst van de Omikron-variant niet meer goed te onderbouwen is. 
‘Aangezien vaccinatie en doorgemaakte infectie vooralsnog weinig bescherming lijken te geven 
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tegen de Omikron-variant, adviseert het OMT het quarantainebeleid voortaan onafhankelijk 
van de immuunstatus te maken.’ 
 
De wijziging wordt aangekondigd in de meest recente Kamerbrief. De communicatie rond de 
quarantaineregels wordt de komende dagen aangepast. Bron: AD, 19 december 2021. 
 
Burgers kwartier laten wachten na vaccinatie doet meer kwaad dan goed 
 
Burgers een kwartier laten wachten na een coronavaccinatie doet momenteel meer kwaad dan 
goed, omdat zo minder mensen gevaccineerd kunnen worden. Tot die conclusie kwamen 
de Britse autoriteiten, die deze maand besloten de wachttijd van 15 minuten voorlopig te 
schrappen. 
 
In Nederland adviseert het Outbreak Management Team (OMT) om te onderzoeken of het 
kwartiertje wachttijd na de boosterprik kan verdwijnen. Deze ‘observatietijd’ is bedoeld om te 
zien of mensen allergisch reageren op de prik. De wachttijd is volgens het RIVM vastgesteld 
door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 
 
De Britse regering besloot deze maand al de observatietijd op te schorten voor mensen die 
worden ingeënt met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Die tijdelijke ingreep moet 
het mogelijk maken om veel sneller boostervaccins toe te dienen nu de Omikron-variant om 
zich heen grijpt. Inmiddels heeft meer dan de helft van de Britse volwassenen al zo’n extra 
prik gehad. Bron: AD, 19 december 2021. 
 
Met de nieuw afgekondigde lockdown verandert er voor theaters niet 
zoveel 
 
Met de zaterdag nieuw afgekondigde lockdown verandert er voor theaters eigenlijk niet zoveel, 
stelt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. ‘Het stelde al niet veel voor 
wat we als theaters konden doen met een sluitingstijd van 17.00 uur. En nu is het de sluiting 
geworden die het eigenlijk al voelde te zijn’, zegt Siebe Weide, waarnemend directeur VSCD. 
 
De VSCD maakt zich in toenemende mate zorgen over de zelfstandigen die werken in de 
theatersector, met name vanwege de al eerder stopgezette steun vanuit de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). ‘Wat mij verbaast is dat er bij deze 
wending niet gesproken is over steun aan zelfstandigen. In de Kamer wordt er nu over 
gesproken en gezegd dat de zelfstandigen uit de theatersector dan maar in een sector moeten 
gaan werken waar wel werk is, maar als iedereen nu iets anders gaat doen, heb je straks geen 
theatersector meer. Ik vind dat een bekrompen discussie.’  
 
Wat de theatervereniging wel fijn vond om te horen was dat de versoepelingen een week 
voorafgaand zullen worden aangekondigd. ‘Dat is beter dan dat we nu voortdurend horen dat 
iets de volgende dag al in gaat’, zegt Weide. Bron: AD, 19 december 2021. 
 
Amerikaanse gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen over traag 
lopende boostercampagne 
 
De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen over de traag lopende 
boostercampagne terwijl de Omikron-variant om zich heen grijpt, schrijven Amerikaanse 
media. Momenteel heeft ongeveer dertig procent van gevaccineerde volwassenen een booster 
gehad. Dat komt neer op ongeveer zeventien procent van alle inwoners van de Verenigde 
Staten. 
 
De kans bestaat dat staten nog niet alle gezette boosterprikken in de cijfers hebben 
opgenomen, maar toch worden de cijfers gezien als zorgelijk. Gezondheidsdienst CDC vreest 
dat de snelle verspreiding van Omikron kan zorgen voor een flinke stijging in besmettingen in 



170 
 

januari. Boosterprikken lijken te zorgen voor een betere bescherming tegen deze variant. 
Bron: AD, 19 december 2021. 
 
Rechtszaken gaan tijdens de lockdown door 
 
Rechtszaken gaan tijdens de lockdown door. De vanaf zondag geldende coronamaatregelen 
hebben daar geen invloed op. De gerechtsgebouwen blijven tijdens de lockdown toegankelijk, 
meldt de Raad voor de rechtspraak. 
 
Alle gebouwen van de rechtspraak zijn volgens de anderhalvemeternorm ingericht. 
Mondkapjes zijn in de publieke ruimtes verplicht. Er hoeft geen coronatoegangsbewijs te 
worden getoond. Publiek is in beperkte mate welkom, waarbij vooraf aanmelden verplicht is. 
Bron: AD, 19 december 2021.  
 
Strenge regels voor ongevaccineerden 
 
Strenge regels voor ongevaccineerden, het schrappen van oudejaarsfeesten en 
inreisbeperkingen. Europese landen kiezen tijdens de opmars van de Omikron-variant voor 
een lappendeken aan maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Nederland loopt met een 
strenge lockdown voorop. 
 
In andere Europese landen worden ondertussen nieuwe beperkende maatregelen van kracht. 
In Ierland moeten horecazaken vanaf maandag om 20.00 uur dicht vanwege zorgen over de 
Omikron-variant. Denemarken sloot zondag onder meer theaters, bioscopen, dierentuinen en 
attractieparken. Restaurants mogen open blijven tot 23.00 uur. 
Het opvoeren van vaccinatiecampagnes wordt eveneens gezien als manier om burgers te 
beschermen tegen de Omikron-variant. Zo krijgen steeds meer volwassenen in Europa 
toegang tot boosterprikken en worden nu ook jonge kinderen gevaccineerd. Portugal verwacht 
dit weekend tienduizenden kinderen onder de 12 een eerste inenting te kunnen geven. 
 
Ook andere Europeanen krijgen mogelijk te maken met een strenger coronabeleid. Italië 
overweegt volgens lokale media een aanscherping van de maatregelen. Premier Mario Draghi 
vergadert donderdag met zijn kabinet. Hij zou daarna bekend kunnen maken dat ook 
gevaccineerde landgenoten een negatieve coronatest moeten tonen om toegang te krijgen tot 
drukke locaties, zoals discotheken en stadions. Bron: AD, 19 december 2021.  
 
België bereidt zich voor op een golf van Nederlandse toeristen  
 
België bereidt zich voor op een golf van Nederlandse toeristen die in steden als Antwerpen, 
Gent en kleine grensgemeenten als Turnhout hun kerstinkopen komen doen of van het latere 
sluitingsuur van de horeca, om 23.00 uur, profiteren nu Nederland in een strenge 
lockdown zit. De gemeentebesturen zeggen er klaar voor te zijn en zetten bijvoorbeeld extra 
personeel in de winkelstraten in om de drukte in goede banen te leiden. Virologen maken zich 
grote zorgen. 
 
‘Dat ze uit Nederland komen, is op zich niet erg, maar het mag niet bijdragen tot overmatige 
drukte’, zegt viroloog Marc Van Ranst die ook de Belgische regering adviseert. ‘Cafés en 
restaurants merken nu al veel reservaties met kerst vanuit Nederland.’ Bron: AD, 19 december 
2021.  
 
Restaurants blijven zitten met grote onverkoopbare voorraden 
 
De horeca en dan met name de restaurants blijven zitten met grote, onverkoopbare voorraden. 
Juist voor de drukke kersttijd waren die voorraden groot ingeslagen. Niemand had deze snelle 
sluiting zien aankomen, blijkt zondag uit een rondje langs Nederlandse horecazaken. 
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Gilles Harthoorn van Hotel Restaurant Duinzicht op Schiermonnikoog is laaiend op het 
kabinet. ‘We zitten met een enorme kostenpost’, zei hij zondag. ‘We kunnen niet alles 
invriezen, veel is rijp voor de container. 
 
Eigenaar Johan de Vos van een restaurant en café in Breda heeft er nog niet over nagedacht 
wat hij met de voorraad gaat doen. ‘Ik ben nog steeds volledig gedesillusioneerd van 
zaterdagavond’, zegt hij. ‘Ik spoor iedereen aan niks weg te gooien maar de voorraad naar de 
voedselbank te brengen. Ik hoop dat er nog wat mensen langs komen om wat eten af te halen, 
want ik heb heel veel ingeslagen. Dit kun je niet meer uitleggen, iedereen heeft veel ingeslagen 
voor de kerst, het ligt vol bij iedereen - en dan zo vlak van tevoren sluiting afkondigen, dat 
kan echt niet.’ 
Net als Koninklijke Horeca Nederland pleit hij voor een koelkastvergoeding. ‘Dat zou netjes 
zijn. Maar ook de winkels die nu blijven zitten met hun collecties, die moeten ook 
gecompenseerd worden vind ik.’ Bron: AD, 19 december 2021. 
 
NVBF heeft er begrip voor dat bioscopen en theaters sluiten 
 
De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) heeft er begrip voor dat 
bioscopen en theaters sluiten om zo verdere verspreiding van de Omikron-variant van het 
coronavirus in te dammen. Het kabinet kondigde zaterdag een harde lockdown aan waarbij 
alleen essentiële winkels nog open mogen blijven. 
 
‘Tegelijkertijd hoopt de branche dat het beleid van het kabinet wordt aangepast richting de 
toekomst, waarbij er beter op dit soort situaties kan worden ingespeeld’, aldus de koepel in 
een verklaring. ‘Vanzelfsprekend wil NVBF graag meedenken met de overheid over hoe er meer 
stabiliteit in maatregelen kan worden aangebracht.’ Ook is de koepel blij dat het steunpakket 
voor de sector blijft. Bron: AD, 19 december 2021.   
 
Coach Southampton vindt vaccinatiegraad in Engels voetbal te laag 
 
Coach Ralph Hasenhüttl van Southampton vind de vaccinatiegraad onder voetballers in de 
Engelse profcompetities veel te laag. Volgens de meest recente cijfers heeft 81 procent van de 
spelers in de Premier League ten minste één prik tegen corona gekregen en is 68 procent 
dubbel gevaccineerd. In de drie profniveaus daaronder heeft 25 procent van de spelers onlangs 
te kennen gegeven dat ze niet van plan zijn zich te laten vaccineren. 
 
‘Die percentages van ongevaccineerde spelers zijn te hoog,’ zei Hasenhüttl. ‘Bij Southampton 
is de vaccinatiegraad bijna honderd procent. Ik weet niet of dat de reden is dat wij geen 
coronagevallen hebben, maar ik ben heel blij dat onze spelers een andere mentaliteit 
hebben en ik moet zeggen dat ik me veel veiliger voel in een omgeving als deze,’ aldus de 
Duitse coach. Bron: Het Parool, 17 december 2021. 
 
Voetbalclub Liverpool laat bij transfers meewegen of een speler wel of 
niet gevaccineerd is  
 
De Engelse voetbalclub Liverpool laat bij transfers voortaan meewegen of een speler wel of 
niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Trainer Jürgen Klopp zei in de aanloop naar het 
competitieduel met Tottenham Hotspur dat Liverpool waarschijnlijk geen ongevaccineerde 
spelers gaat aantrekken. 
 
‘Op dit moment zijn we niet bezig om spelers vast te leggen, maar de vaccinatiestatus gaat 
zeker meespelen. Als een speler niet gevaccineerd is, is hij een constante bedreiging voor ons 
allemaal’, aldus de Duitser. ‘Vanuit organisatorisch oogpunt wordt dat een rommeltje. Als je 
de protocollen echt goed wil volgen, is het heel lastig om spelers te hebben die niet 
gevaccineerd zijn. Zij moeten direct in isolatie als iemand besmet raakt. Dus natuurlijk gaat 
dat een grote rol spelen bij transfers. We gaan geen complex bouwen voor ongevaccineerde 
spelers. Hopelijk is dat ook niet nodig.’ Bron: AD, 19 december 2021.   
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In ziekenhuizen daalt het aantal coronapatiënten  
 
In de Nederlandse ziekenhuizen daalt het aantal coronapatiënten verder. Er liggen nu 2323 
mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 31 minder dan zaterdag, zo blijkt uit de 
meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen daalt al enkele dagen achter elkaar. 
Woensdag was sprake van een flinke daling, met 122. Donderdag ging het cijfer met 76 
omlaag. Ook vrijdag en zaterdag daalde het aantal patiënten hard, met respectievelijk 90 en 
102. 
 
Verpleegafdelingen behandelen nu 1714 mensen met corona. Dat zijn er 22 minder dan 
zaterdag.  Op de intensive cares liggen 609 coronapatiënten, 9 minder dan zaterdag. Bron: 
AD, 19 december 2021.  
 
Opmerking over Omikron-variant door Jaap Van Dissel heeft 
voor verwarring gezorgd 
 
Een opmerking over de Omikron-variant door RIVM-directeur Jaap Van Dissel 
zaterdagavond tijdens de coronapersconferentie heeft voor verwarring gezorgd op sociale 
media. Op Twitter leggen experts uit dat een boostervaccinatie nog steeds zin heeft, ondanks 
de ‘andere jas’ die de Omikron-variant heeft aangetrokken.  
 
Van Dissel maakte de vergelijking dat de Omikron-variant door het afweersysteem niet 
herkend wordt, omdat hij als het ware een andere jas aan heeft getrokken. ‘Dat die Omikron-
variant dat kan, en dat we dus zien dat de opgebouwde afweer daar onvoldoende tegen 
beschermt, of in ieder geval veel minder dan tegen de huidige deltavariant, dat is natuurlijk 
een flinke tegenvaller’, aldus Van Dissel.  
 
Tegelijkertijd benadrukte de RIVM-baas dat een boostervaccinatie een ‘opfrissing’ van het 
afweersysteem geeft en dat na die booster de bescherming tegen infectie van de Omikron-
variant weer toeneemt. Hij riep iedereen op om de boostervaccinatie dus vooral te gaan halen. 
 
Chantal Bleeker-Rovers, internist-infectioloog van het Radboudumc, meldt op Twitter dat de 
vergelijking verwarrend bleek. ‘Mensen vragen nu waarom een booster dan toch zinvol is en 
waarom nu nog vaccineren nut heeft.’ Volgens Bleeker-Rovers is het niet zo dat Omikron 
helemaal niet wordt herkend. ‘Ondanks dat Omikron een iets andere jas aan heeft, kan ons 
afweersysteem het virus wel herkennen en aanpakken als er voldoende antistoffen zijn.’ De 
boosterprik is nodig om een voldoende hoge hoeveelheid antistoffen te krijgen als de vaccinatie 
al even geleden is, legt Bleeker-Rovers uit. ‘Ook activeert een booster je immuunsysteem 
extra.’ Bron: AD, 19 december 2021. 
 

 

Foto ter illustratie. © ANP 
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FVD bouwt ondanks lockdown illegale kerstmarkt in Wijster 
 
Forum voor Democratie (FVD) organiseert vandaag ondanks de aangekondigde harde 
lockdown een kerstmarkt in Wijster. 
 
Dit schrijft Dagblad van het Noorden. Er wordt al uren gewerkt aan de opbouw van de 
kerstmarkt, waarvoor al 1500 kaarten zouden zijn verkocht. Burgemeester Cees Bijl van 
Midden-Drenthe heeft laten weten in te grijpen als de kerstmarkt aan de Vamweg niet afgelast 
wordt.  
 
De politie heeft de locatie van de kerstmarkt inmiddels bezocht. ‘We hebben op allerlei 
manieren tevergeefs gezocht om contact te krijgen met de organisatie’, reageert burgemeester 
Bijl. ‘Tot op heden is dat niet gelukt.’ Om die reden zijn medewerkers van onder meer de 
gemeente Midden-Drenthe naar de locatie gegaan om met de organisatie te kunnen 
overleggen.  
 
Er is vanuit de gemeente eerder al een mail naar de organisatie gestuurd met de melding dat 
de kerstmarkt tegen de regels is. Daarbij werd de waarschuwing gegeven dat handhaving in 
gaat grijpen als het evenement niet wordt afgelast. Hierbij heeft burgemeester Bijl de FVD een 
laatste kans gegeven om het evenement zelf op te doeken. 
 
De organisatie van de kerstmarkt zou in handen zijn van FVD Drenthe, Friesland en 
Groningen. De organisatie wil tot nu toe geen commentaar geven.  
 
Illegale kerstmarkt FVD in Wijster is nog steeds gaande en trekt 
honderden bezoekers.  
 
Burgemeester neemt maatregelen als markt niet snel wordt afgeblazen De kerstmarkt van 
Forum voor Democratie (FvD) in Wijster trekt zondag honderden mensen en bezoekers blijven 
toestromen. Burgemeester Cees Bijl van Midden-Drenthe zegt dat wordt ingegrepen als de 
markt niet wordt afgeblazen.  
 

 
 
Politie neemt poolshoogte bij de kerstmarkt van Forum voor Democratie (FVD) aan de 
Vamweg. @ Andre Weima Fotografie 
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De politie is ook al ter plaatse geweest. Volgens burgemeester Bijl is de kerstmarkt in strijd 
met de nieuwe coronaregels die zaterdag zijn afgekondigd. ‘We hebben op allerlei manieren 
geprobeerd om contact te krijgen met de organisatie. Tot op heden is dat niet gelukt.’ Bron: 
Dagblad van het Noorden, 19 december 2021. 
 
Illegale kerstmarkt in Wijster is ondanks een toezegging te zullen 
stoppen zondagmiddag gewoon doorgegaan 
 
Een door Forum voor Democratie georganiseerde illegale kerstmarkt in Wijster is ondanks 
een toezegging te zullen stoppen zondagmiddag gewoon doorgegaan. De belofte om de markt 
te staken en verder te gaan met een demonstratie is volgens de waarnemend burgemeester 
van Midden-Drenthe, Cees Bijl, niet nagekomen. 

Op sociale media circuleren beelden waarbij de markt in volle gang is en de honderden 
aanwezigen niet de vereiste 1,5 meter afstand bewaren, maar juist dicht op elkaar staan en 
langs de kramen lopen. 

‘Onze toezichthouders hebben dat zelf ook geconstateerd’, aldus de burgemeester. Hij heeft 
de organisatoren opgedragen de markt onmiddellijk te beëindigen. Gebeurt dat niet, dan wordt 
een bestuurlijke boete van 10.000 euro opgelegd. 

Eerder sommeerde Bijl Forum voor Democratie al de kerstmarkt stil te leggen onder dreiging 
van een zogenoemde last onder dwangsom. De organisatie beloofde daarop over te gaan tot 
een demonstratie tegen de coronamaatregelen. 

‘Heel triest dat wanneer heel Nederland in een lockdown zit mensen denken een kerstmarkt 
te kunnen organiseren. Dat kan niet’, zei Bijl eerder op zondagmiddag.  

Enkele uren later bleek uit beelden dat de toezegging door de organisatie niet was nagekomen. 

Voor de kerstmarkt was door Forum voor Democratie geen vergunning aangevraagd. De 
gemeente vernam pas zaterdag van het voornemen om in Wijster zo’n kerstmarkt te houden. 
Op verzoeken om contact werd door de organisatoren echter niet gereageerd. Pas 
zondagmiddag lukte het volgens Bijl om in Wijster contact te krijgen met de organisatie. Bron: 
AD, 19 december 2021. 
 
Afgelopen etmaal zijn er 13.331 positieve coronatests geregistreerd 
 
Het afgelopen etmaal zijn er 13.331 positieve coronatests geregistreerd. Het gemiddelde 
daalde voor de veertiende dag op rij, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
 
Afgelopen week noteerde het RIVM in totaal 99.949 positieve tests. Gemiddeld waren er in de 
afgelopen week 14.278 positieve tests per dag. Twee weken geleden lag dat gemiddelde nog 
boven de 21.000. 
 
Amsterdam telde 591 positieve tests, Rotterdam 363 en Den Haag 362. In Utrecht kregen 327 
mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Tilburg werden 181 
besmettingen vastgesteld. 
 
Het RIVM kreeg de afgelopen dag 48 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 kreeg het RIVM 357 
meldingen van sterfgevallen, gemiddeld ongeveer 51 per dag. Bron: AD, 19 december 2021.  
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OMT zag liever ook een ‘dringend advies’ om niet op vakantie te gaan 
 
Als het aan het OMT had gelegen, was er een ‘dringend advies’ gegeven om de komende tijd 
niet op vakantie te gaan. Dit blijkt uit het nieuwste advies van het Outbreak Management 
Team over de oprukkende Omikron-variant. Daarin staat dat ‘een dringend advies (kan) 
worden gegeven om niet te reizen voor vakantiedoeleinden.’ 
 
Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei op de persconferentie zaterdagavond dat 
mensen op vakantie kunnen gaan, waarbij hij ze wel op het hart drukte zich aan de geldende 
coronarestricties te houden. ‘Hou je aan de regels die in het land gelden waar je naar toe gaat. 
Hou je aan de regels in Nederland als je in Nederland op vakantie bent.’ 
 
In een vannacht aan de Tweede Kamer verstuurde brief schrijft De Jonge dat ‘voor 
binnenlandse en buitenlandse reizen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis.’ Daar voegt hij dan aan 
toe: ‘Daarnaast geldt een algemeen vakantieadvies: Op vakantie gaan mag. Houd u ook op uw 
vakantieadres altijd aan de geldende regels.’ Bron: Het Parool, 19 december 2021. 
 
Sterftecijfer daalt voor het eerst in acht weken 
 
Het sterftecijfer is vorige week voor het eerst sinds half oktober gedaald in plaats van gestegen. 
Onderzoekers van statistiekbureau CBS melden op basis van een schatting dat in alle 
leeftijdsgroepen minder mensen zijn overleden. Maar nog steeds overlijden veel meer mensen 
dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat komt waarschijnlijk door de huidige 
coronagolf, al is daar nog geen bewijs voor. 
 
Vorige week overleden naar schatting 4100 mensen. Dat zijn er ongeveer 200 minder dan een 
week eerder, maar nog steeds 1050 meer dan te verwachten viel op basis van sterftecijfers 
van eerdere jaren en demografische trends. Het is normaal dat soms wat meer mensen 
overlijden en soms wat minder. Als het sterftecijfer hoger is dan te verklaren valt door dit soort 
gebruikelijke fluctuaties, is er sprake van oversterfte. Dat laatste is nog steeds het geval. Bron: 
Omroep Gelderland, 18 december 2021.  
 
Door corona geteisterde Bucks, Warriors en Nets gaan zwaar onderuit 
 
Blessures en het coronavirus hebben de NBA in hun greep. Heel wat grote teams moeten 
topspelers missen door de coronaprotocollen van de Amerikaanse basketbalbond. Zo ook de 
Golden State Warriors, de Milwaukee Bucks en de Brooklyn Nets, die pijnlijk onderuit gingen 
vannacht. 
 
Kopzorgen bij de topteams in de NBA. Mike Budenholzer, coach van de Bucks had slechts 8 
fitte spelers ter beschikking voor de match tegen de Cavs. Onder meer Giannis 
Antetokounmpo en Donte DiVincenzo volgden de coronaprotocollen en waren uit voorzorg niet 
beschikbaar. Zonder zijn starters beleefden de Bucks een zware avond en verloren ze met een 
ruim verschil: 119-90.  
 
Ook bij de Warriors hetzelfde verhaal. Driepuntkoning Steph Curry wou na een 
hoogrisicocontact quarantaine in Canada vermijden, dus reisde hij niet mee af naar Toronto. 
Daar slikten de Warriors hun 6e nederlaag dit seizoen, waardoor ze de Suns weer over zich 
zien springen in de Western Conference. 
 
En dan waren er nog de Nets, die 10 (!) spelers zag uitvallen door de coronaprotocollen. De 
laatste spelers die dat rijtje aanvulden, luisterden naar de namen Kevin Durant en Kyrie 
Irving. Geen sterren, dus ook geen schitterende overwinning voor de ploeg uit Brooklyn: 100-
93. 
 
Ook kopzorgen bij de LA Lakers, die vannacht niet op het parket verschenen.  Sterspeler 
Antony Davis staat 4 weken aan de kant met een knieblessure. Die liep hij op in het derde 
quarter tegen de Minnesota Timberwolves afgelopen vrijdag.  
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Timberwolves-speler Jaden McDaniels verloor zijn evenwicht en viel op de knie van Davis. Die 
laatste probeerde op eigen houtje naar de kleedkamer te wandelen, maar de pijn werd hem te 
veel. Bron: Sporza, 19 december 2021. 
 

 

De Cavaliers kenden weinig problemen met de 8 fitte Bucksspelers 
 

 

@ AP  De LA Lakers moeten Anthony Davis vier weken missen 
 

Door corona geplaagde NBA-koploper Brooklyn Nets gaat onderuit 
 
De basketballers van Brooklyn Nets hebben een nederlaag moeten incasseren in de NBA. De 
koploper van de oostelijke divisie miste vanwege coronaperikelen maar liefst tien spelers tegen 
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Orlando Magic. De gelegenheidsformatie van de Nets verloor met 100-93 van de ploeg die bijna 
onderaan staat. 
 
Orlando Magic profiteerde in New York dankbaar van de afwezigheid van onder anderen Kevin 
Durant, James Harden, Kyrie Irving, Paul Millsap en LaMarcus Aldridge. Die basketballers 
zijn besmet met het coronavirus of hebben nauw contact gehad met iemand die corona heeft. 
Orlando Magic, dat al 25 wedstrijden verloor, liep in het eerste kwart weg bij Brooklyn Nets 
en legde daarmee de basis voor de zesde zege van het seizoen. De Nets blijven met 21 
overwinningen tegenover nu negen nederlagen wel de ranglijst aanvoeren. 
 
In het westen moest Golden State Warriors de zesde nederlaag incasseren. Zonder Stephen 
Curry, die rust kreeg, verloor de ploeg uit San Francisco met 119-100 bij Toronto Raptors. 
Fred VanVleet was met 27 punten en 12 assists de uitblinker bij de Raptors. NBA-kampioen 
Milwaukee Bucks verloor met 119-90 van Cleveland Cavaliers. Bron: RTL Nieuws, 19 
december 2021.  
 
Zutphens verkeersregelaarsbedrijf vanwege corona failliet: ‘Zuur, maar de 
koek was op’ 
 
Kleijn Infra uit Zutphen is vorige week dinsdag failliet verklaard. Het bedrijf had in de 
hoogtijdagen 100 verkeersregelaars in dienst en leidde die ook op. Eigenaar Mark de Kleijn 
trok vanwege corona de stekker uit zijn bedrijf. ‘Zonde dat het zo moet eindigen.’ 
 
De Kleijns zaak was gevestigd in een pand aan de Nieuwstad. Het bedrijf was geen lang leven 
beschoren, het bestond sinds april 2018. De Kleijn: ‘Onze verkeersregelaars werden ingezet 
bij evenementen. Toen begin 2020 de coronapandemie begon, stopten alle evenementen. En 
voor ons betekende: geen evenementen, geen werk, dus geen omzet. Dan houdt het een keer 
op.’ Bron: De Stentor, 19 december 2021. 
 
Corona in Zeeland: lichte stijging ten opzichte van gisteren met 327 
nieuwe besmettingen 
 
Het RIVM heeft sinds gisterochtend 327 positieve PCR-tests geregistreerd. Dat blijkt uit de 
cijfers van het RIVM. Dat zijn er 25 meer dan gisteren. 
 
Een persoon uit de gemeente Vlissingen is in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn geen 
overlijdens gemeld. 
 
Gisteren was er met 302 besmettingen sprake van een lichte daling. De meeste besmettingen 
van de week werden afgelopen donderdag gemeld: 459. Bron: Omroep Zeeland, 19 december 
2021.  
 
Corona in Drenthe en Groningen: 711 nieuwe besmettingen en 1 
sterfgeval 
 
Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 374 nieuwe coronabesmettingen in Groningen 
en 337 in Drenthe. Bron: Dagblad van het Noorden, 19 december 2021. 
 
Kerken sluiten deuren tijdens kerst 
 
De PKN adviseert kerken om de diensten digitaal uit te zenden. ‘Alleen als er in uitzonderlijke 
gevallen redenen zijn om fysieke diensten te houden, dan met maximaal 50 mensen.’ 
 
Het pastorale team van de Parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen had voor de komende 
weken alles al in de steigers staan met een reserveringssysteem. Daar gaat nu een streep door: 
alle missen zijn afgelast. De diensten gaan online door. Bron: Omroep Gelderland, 19 
december 2021.  
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Advocaat bereidt kort geding over lockdown voor 
 
Advocaat Bart Maes bereidt een kort geding voor over de invoering van de lockdown. De 
advocaat verwacht dat de spoedprocedure tegen de Nederlandse staat komende week dient bij 
de rechtbank in Den Haag. 
 
‘Al tijdens de persconferentie van zaterdagavond werd ik benaderd door burgers, ondernemers 
en studenten,’ zegt Maes. Hij noemt de plotselinge invoering van de lockdown ‘een klap in het 
gezicht’. Maes: ‘Het wordt een kort geding tegen de algehele lockdown en het moment van 
aankondiging, een week voor kerst. Het is een drama voor winkeliers, restauranthouders, 
hoteliers, studenten en zeker aan het jaareinde. Zij zitten in de rats. Ik kom op voor de 
belangen van deze ondernemers en jongeren.’ 
 
Maes is zondag bezig met een concept van de dagvaarding dat hij maandag naar de rechtbank 
in Den Haag stuurt. Hij hoopt dan dinsdag een datum voor de behandeling te krijgen. In de 
conceptdagvaarding stelt Maes onder meer aan de orde dat grondrechten alleen tijdelijk 
mogen worden ingeperkt, maar dat de coronamaatregelen alsmaar voortduren. ‘Volgende keer 
komt er weer een nieuwe variant.’ Bron: Het Parool, 19 december 2021. 
 
Britten stopten eerder al met observatietijd na coronavaccinatie 
 
Burgers een kwartier laten wachten na een coronavaccinatie doet momenteel meer kwaad dan 
goed, omdat zo minder mensen gevaccineerd kunnen worden. Tot die conclusie kwamen de 
Britse autoriteiten, die deze maand besloten de wachttijd van 15 minuten voorlopig te 
schrappen. 
 
In Nederland adviseert het Outbreak Management Team (OMT) om te onderzoeken of het 
kwartiertje wachttijd na de boosterprik kan verdwijnen. Deze ‘observatietijd’ is bedoeld om te 
zien of mensen allergisch reageren op de prik. De wachttijd is volgens het RIVM vastgesteld 
door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 
 
De Britse regering besloot deze maand al de observatietijd op te schorten voor mensen die 
worden ingeënt met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Die tijdelijke ingreep moet 
het mogelijk maken om veel sneller boostervaccins toe te dienen nu de Omikron-variant om 
zich heen grijpt. Inmiddels heeft meer dan de helft van de Britse volwassenen al zo’n extra 
prik gehad. Bron: Het Parool, 19 december 2021.  
 
Directeur Ryanair wil ‘idiote antivaxers’ niet in vliegtuig 
 
De topman van Ryanair wil mensen die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus liever niet 
meer aan boord van vliegtuigen zien. Michael O’Leary zegt in de Britse krant The 
Telegraph dat hij hoopt op een verbod voor ‘idiote antivaxers’. 
 
O’Leary is geen voorstander van een verplicht vaccinatieprogramma, zoals momenteel in 
Duitsland en Oostenrijk. In plaats daarvan zouden volgens hem regeringen het leven van 
mensen die zonder opgaaf van reden een vaccin weigeren moeilijk moeten maken. ‘Als je niet 
gevaccineerd bent, zou je niet in het ziekenhuis mogen komen, je zou niet mogen vliegen, je 
zou niet in de Londense metro mogen komen, en je zou ook niet in de plaatselijke supermarkt 
of je apotheek mogen komen,’ zei hij. 
 
De Omikron-variant van het coronavirus heeft vooruitzichten voor het herstel van onder meer 
de luchtvaartsector flink vertroebeld. Een nieuwe golf van beperkingen maakt dat passagiers 
reizen annuleren of het boeken uitstellen. O’Leary verwacht dat Ryanair als gevolg 
daarvan tien procent minder passagiers zal vervoeren in december, aldus de krant. Bron: Het 
Parool, 19 december 2021. 
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Al over twee dagen betreft de helft van de besmettingen in Amsterdam 
de Omikron-variant 
 
Aanstaande dinsdag zal in Amsterdam het punt worden bereikt dat 50 procent van alle 
coronabesmettingen de nieuwe Omikron-variant betreft. Die prognose staat in het nieuwste 
OMT-advies dat zaterdagnacht naar de Tweede Kamer is gestuurd. 
 
Het Outbreak Management Team becijfert dat de Omikron-variant een groeisnelheid van zo’n 
dertig procent per dag heeft. Uit gegevens uit de teststraat in de RAI wordt opgemaakt dat 
afgelopen woensdag bijna een kwart van alle besmettingen in Amsterdam is toe te schrijven 
aan Omikron, dat in snel tempo de Deltavariant verdrijft die sinds begin dit jaar dominant in. 
 
Het lijkt erop dat de Omikron-variant in Amsterdam vooralsnog wijder verspreid is dan in de 
rest van Nederland. Het OMT verwacht dat de Omikron-variant eind deze maand ook in de 
rest Nederland dominant zal zijn. Vorige week was nog de verwachting dat dit pas in de loop 
van januari het geval zou zijn. Bron: Het Parool, 19 december 2021.  
 

 

© ANP — De gesloten bloemenmarkt in het centrum van Amsterdam op de dag dat de harde 
lockdown is ingegaan.  

Dierentuinen hopen op donaties na nieuwe sluiting 
 
Dierentuinen hopen op donaties voor steun aan natuurprojecten en voor zorg voor de 
dieren nu ze alweer de poorten moeten sluiten vanwege de coronamaatregelen. ‘Vanwege deze 
derde sluiting staan onze natuurbehoudstaken onder druk. Steun is nu zeer welkom’, schrijft 
Diergaarde Blijdorp in Rotterdam op de website. 
 
Een woordvoerster van Artis noemt de strenge lockdown een enorme tegenslag. ‘De stemming 
bij het hele personeel is bedrukt’. Artis kan tot vijfduizend bezoekers per dag op een veilige 
manier ontvangen, zegt zij. ‘De buitenlucht is een fijne manier om te ontspannen. Maar het is 
wat het is.’ Bron: Het Parool, 18 december 2021. 
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Omikron kan eerste golf overstijgen 
 
Hoe ziek mensen worden van de Omikron-variant is nog onduidelijk. Robuuste data ontbreekt 
nog. ‘Maar als het vergelijkbaar is met Delta, zullen de besmettingscijfers zo hoog oplopen dat 
het de eerste golf kan overstijgen,’ aldus van Dissel. ‘Hierdoor zijn meer ziekenhuisbedden 
bezet en misschien ook meer ic-bedden. Vanwege al die onzekerheden is het kabinet 
geadviseerd extra maatregelen te nemen.’ Bron: Het Parool, 18 december 2021.  
 
Omikron verspreidt zich sneller dan Delta, zegt WHO 
 
De Omikron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat de variant is vastgesteld in zeker 89 landen. 
 
Als Omikron zich onder de bevolking van een land begint te verspreiden, gebeurt dat volgens 
de WHO sneller dan bij een uitbraak met de zeer besmettelijke Deltavariant. Bij Omikron zou 
het aantal besmettingen verdubbelen in een periode van 1,5 tot 3 dagen. De WHO benadrukt 
dat er nog steeds veel onduidelijk is over de ernst van het ziekteverloop na een Omikron-
besmetting. 
 
Overheden worstelen wereldwijd met de verspreiding van de nieuwe variant, die vorige maand 
is ontdekt in zuidelijk Afrika. In Nederland pleit het Outbreak Management Team er volgens 
bronnen voor om alle sectoren te sluiten, met uitzondering van essentiële winkels zoals 
supermarkten, apotheken en drogisterijen. Bron: Het Parool, 18 december 2021. 
 
Nieuw kabinet krijgt geen aparte coronaminister 

Er komt in het nieuwe kabinet geen minister die zich uitsluitend met corona gaat 
bezighouden. Volgens formateur Mark Rutte ‘ligt het voor de hand’ dat de minister van 
Volksgezondheid deze taak op zich neemt naast de andere verantwoordelijkheden die bij de 
post horen. 

Op het ministerie van Volksgezondheid komt ook een minister voor Langdurige Zorg en Sport 
en een staatssecretaris Jeugd en Preventie. De bewindslieden zullen ‘intensief samenwerken’ 
en daarom denkt Rutte dat het voor de minister van Volksgezondheid te doen is om het dossier 
corona te bestieren. 

Momenteel is Hugo De Jonge (CDA) demissionair minister van Volksgezondheid en Paul 
Blokhuis (ChristenUnie) staatssecretaris. Eerder was VVD’er Tamara van Ark minister voor 
Medische Zorg, maar zij is gestopt vanwege aanhoudende nekklachten. De Jonge en Blokhuis 
hebben haar taken onderling verdeeld. Bron: Het Parool, 18 december 2021. 

Jacco Vonhof vindt dat ondernemers meer gecompenseerd moeten 
worden  

De voorzitter van werkgeversorganisatie MKB-Nederland, Jacco Vonhof, vindt 
dat ondernemers meer gecompenseerd moeten worden voor gemiste inkomsten. Dat zei hij in 
het tv-programma WNL Op Zondag in een reactie op de strenge lockdown die met ingang van 
vanochtend in Nederland geldt. 

Die coronasteun moet ‘op onderdelen meer, vooral als het gaat om het ritme waarin die steun 
komt’, zei Vonhof. ‘Als je de laatste twee weken, de beste twee weken van je jaar, dicht moet, 
maar je hebt de rest van het kwartaal goed gedraaid, kwalificeer je niet. Dat zou echt 
onbestaanbaar moeten zijn, dus dat moet gewoon naar honderd procent.’ 

Verder deed hij een oproep aan de overheid om ervoor te zorgen dat ondernemers ‘een plan 
kunnen maken om te stoppen zonder dat ze de rest van hun leven in de schuldsanering 
terechtkomen’. Volgens de voorzitter is stoppen voor veel ondernemers nu geen optie. ‘Je kan 
niet stoppen, want je hebt een huurovereenkomst met je huurbaas, je hebt mensen in dienst 
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die je een transitievergoeding moet betalen, je hebt schulden gemaakt in die eerste periode 
die je terug moet betalen. Je zit te kijken in een diep zwart gat als het gaat om je mogelijkheden 
en je hebt het maar gewoon te slikken.’  

‘We hebben er niks aan als we straks allemaal ondernemers hebben die kapot zijn, financieel 
kapot, mentaal kapot, met alle gevolgen van dien’, aldus Vonhof. ‘Zorg ervoor dat je daar de 
rust terugkrijgt. Financiën is niet alles, maar het geeft wel rust als je in ieder geval zeker weet 
dat je niet kapot gaat.’ Bron: AD, 19 december 2021. 

Kan deze lockdown zorginfarct voorkomen? 

Het kabinet houdt rekening met een snelle toename van het aantal besmettingen door 
Omikron. Kan deze lockdown Omikron afremmen, en een zorginfarct voorkomen? 

Nederland gaat voor het tweede jaar op rij de feestdagen in met een harde lockdown. Sinds 
zondag is zo’n beetje alles gedwongen gesloten: horeca, winkels, binnensportlocaties, theaters, 
bioscopen. Alleen essentiële winkels en diensten zijn uitgezonderd. Ook moeten alle scholen 
dicht. Of ze na 10 januari open kunnen, beslist het kabinet begin volgend jaar. 

De boodschap van premier Rutte en minister De Jonge was een lastige. Net nu de 
ziekenhuiscijfers dalen, is streng ingrijpen nodig vanwege de opkomst van een nieuwe 
coronavariant. Omikron wordt waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling de meest voorkomende 
coronavariant in Nederland. En het zorginfarct wat dan dreigt, hoopt het demissionaire 
kabinet met deze lockdown te voorkomen.  

Eerst een stapje terug. Stevent de zorg af op overbelasting door Omikron? Omikron is veel 
besmettelijker dan de huidige deltavariant. Een virus dat zich zo rap verspreid, kan in korte 
tijd zorgen voor veel ziekenhuisopnames. Tenminste: als Omikron net zoveel mensen ernstig 
ziek maakt als de huidige delta-variant. Volgens OMT-voorzitter Jaap van Dissel leidt dat - 
zonder maatregelen - tot een snelle stijging nog voor oud en nieuw, die in januari uitmondt in 
een piek die even hoog is als de eerste golf in 2020.  

Zeker is dat niet. Omikron zou ook milder kunnen zijn dan eerdere varianten. Zuid-Afrikaans 
onderzoek wijst daarop. Maar de situatie daar is niet goed te vergelijken met ons land: de 
bevolking is er veel jonger, en wordt dus minder vaak ernstig ziek door corona. Het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken lijken meer op Nederland. Het aantal Omikron-infecties loopt daar 
snel op. Maar het virus verspreidt zich in het begin vooral snel onder jongere generaties. 

Pas als ook ouderen in die landen besmet raken en - een week of twee later - in het ziekenhuis 
belanden, is volgens Van Dissel te zien wat Nederland te wachten staat. Omikron verspreidt 
zich in Nederland te snel om daarop te wachten, vindt het OMT. In Amsterdam steeg het 
aandeel Omikron bij de positieve coronatests tussen 5 en 15 december van 1 naar 25 procent. 

Bovendien liggen er nog altijd 609 coronapatiënten op de ic in Nederland (en 19 in Duitsland). 
Er is nauwelijks een buffer om een nieuwe stijging op te vangen.  

Nederland heeft pas 1,5 miljoen boosterprikken gezet. In het Verenigd Koninkrijk heeft al 
bijna de helft van de bevolking boven de 12 zo’n oppepprik gehad. Uit Brits onderzoek blijkt 
dat de bescherming tegen een Omikron-infectie na de booster zo’n 70 tot 75 procent is. Zonder 
booster beschermen de huidige vaccins naar schatting in ongeveer een kwart van de gevallen 
tegen Omikron-infectie, al is de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname 
waarschijnlijk groter. 

Gezien die situatie, is ‘tijd kopen’ - zoals het kabinet zegt - effectief. Het kabinet wil voor eind 
januari iedere volwassene die dat wil een boosterprik geven. De boosters zullen het aantal 
ernstig zieken door Omikron verlagen.  
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Hetzelfde geldt voor de harde lockdown. Die leidt tot minder sociale contacten, en dat heeft 
hoe dan ook effect. De harde lockdown van vorig jaar december leidde twee weken later tot 
een daling van de patiëntenaantallen, die twee maanden aanhield.  

Of de maatregelen nu genoeg zijn om het vastlopen van de zorg te voorkomen, is een andere 
vraag. Vorig jaar hadden we ten tijde van de winterlockdown te maken met het originele 
coronavirus, dat veel minder besmettelijk is dan Omikron. Daar staat tegenover dat we nu, 
anders dan toen, in elk geval een beetje beschermd zijn door de vaccins.  

Veel hangt af van in hoeverre Nederlanders zich aan de regels en adviezen houden. Het 
draagvlak daarvoor stijgt: bij de laatste peiling van het RIVM, eind november, was bijvoorbeeld 
86 procent bereid de anderhalvemeterregel te volgen.  

Inmiddels weten we dat een winterlockdown lang kan duren. Vorig jaar bleven de basisscholen 
dicht tot 8 februari, het voortgezet onderwijs tot 1 maart en de winkels konden pas eind april 
weer volledig open. Bovendien kreeg Nederland van eind januari tot eind april een avondklok. 
Die is nu volgens Rutte niet overwogen, maar de vraag is of dat zo blijft. Het kabinet beslist 
in januari hoe het verder gaat.  

Het OMT biedt in zijn advies van zaterdag twee sprankjes hoop. De experts volgen de 
internationale ontwikkelingen nauwgezet. Mocht Omikron mild blijken, dan kunnen we 
mogelijk snel terug naar de situatie waarin Nederland alleen in de avonduren op slot zit. 
Bovendien willen de adviseurs van het kabinet in januari beoordelen welk effect de boosters 
hebben. Ook dat kan leiden tot een versoepeling. Bron: Trouw, 19 december 2021.  

Het perspectief is dat er met corona geen perspectief is 

Han Van der Horst, historicus: Onze samenleving is een reus op lemen voeten. Die valt zo te 
ontregelen.  

Nederland is opnieuw op slot gegaan en het zal om te beginnen bijna een maand duren. ‘Wij 
staan hier vanavond met een somber gemoed’, zei de premier. De verantwoordelijke 
bewindslieden proberen empathie te tonen en zij hebben het over moedeloosheid onder de 
burgerij. Daarom praten zij ons moed in. Samen zullen wij ook deze uitdaging te boven 
komen. 

En mocht iemand zich daaraan onttrekken, dan komt er handhaving aan te pas. Huub Bruls, 
de voorzitter van de voorzitters van de veiligheidsregio´s dacht dat het wel tot maandag zou 
duren voor het harde ingrijpen zou volgen bij ongehoorzaamheid.  

Het hangt er allemaal van af hoe stevig niet de overheid maar Omikron de schrik erin houdt. 
Deze nieuwe variant is in ieder geval vijf keer zo besmettelijk als het in dit opzicht toch al 
geduchte delta. Het breekt bovendien door de ring van bescherming heen die we met onze 
vaccins hebben geconstrueerd. Men gaat er nu van uit dat een booster heel goed helpt, 
hoewel zowel Hugo de Jonge als Mark Rutte op de persconferentie van zaterdagavond 
meldden dat ook landen waar het boosteren eerder en efficiënter was begonnen dan bij ons, 
krachtige maatregelen moesten nemen. 

De brave duiders van de NPO zeiden dat de regering nu snel perspectief moet bieden. Dat 
heeft weinig zin als het virus de mensheid steeds voor onverwachte verrassingen stelt die alle 
premissen van tafel vegen. De komst van Omikron heeft dit feit onderstreept. We weten niet 
door welke variant deze nieuwe ontregelaar van ons leven vervangen zal worden als we 
beginnen te hopen corona eindelijk onder de knie te hebben. Het perspectief is dat er geen 
perspectief is. 

Tegelijk valt niet te ontkomen aan de constatering dat grote delen van het maatschappelijk 
leven worden afgeschakeld omdat de gezondheidszorg blijkbaar niet tegen een pandemie is 
opgewassen. We kunnen het vege lijf alleen maar redden door ons zo veel mogelijk van elkaar 
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te isoleren. Deze crisis bestaat niet alleen uit de aanval van een virus. Er zijn meer 
bedreigingen. 

Deze lockdown gaat de overheid opnieuw miljarden en nog eens miljarden kosten. Daardoor 
zal het financieringstekort zeker een stuk hoger uitkomen dan de opstellers van het 
regeerakkoord nog hoopten. 

We staan oog in oog met een snel groeiende schuldenberg. Men mag van de burger offers 
verwachten als een nationale ramp zich voordoet maar een faillissement hoort daar niet bij. 
Het is voorstelbaar dat ondernemers die van overheidswege bankroet gemaakt worden de 
gehoorzaamheid aan wet, regels en gezag opzeggen. Iets anders kunnen zij zich dan niet meer 
veroorloven. 

De prijzen van de grondstoffen, in het bijzonder die van de energie, blijven stijgen. 
Grootschalige lockdowns zullen net als in 2020 het goederenvervoer ontregelen. Dat kan 
grote gevolgen krijgen voor de prijzen en de beschikbaarheid van goederen. En voor de waarde 
van ons geld. 

Rusland neemt een steeds hardere houding aan ten opzichte van Europa. Afgelopen zaterdag 
eiste het dat de Navo zich terugtrekt uit Oost-Europa. 

Delta komt uit India, Omikron uit Zuid-Afrika. De ontwikkelingslanden zijn een kweekplaats 
steeds nieuwe varianten. Dat zal zo blijven tot ook daar grootschalige vaccinatiecampagnes 
op gang komen. Vaccins blijven onnodig duur omdat de producenten hun patenten 
beschermen. De Nederlandse regering verzet zich tegen het vrijgeven van patenten op 
coronavaccins. 

In eigen land verloopt de boostercampagne chaotisch 

De protagonisten van de regeringspartijen zijn klaarblijkelijk niet opgewassen tegen grote 
problemen. Dat bleek afgelopen jaar het duidelijkst uit het spectaculair falen van de 
Nederlandse staat bij het oplossen van het toeslagenschandaal, het evacueren van 
bondgenoten uit Afghanistan, het continue gehannes rond het Groninger aardgas, de 
klimaatcrisis, de woningnood en het gegeven dat de ziekenzorg in de afgelopen twee jaar niet 
is versterkt maar verzwakt. Een ander typerend voorbeeld is de aanschaf van militaire 
vrachtauto´s die te hoog zijn om op het wegennet te worden toegelaten. Wel slaagde men erin 
de vlieg die de zalf bederft als machtsfactor uit te schalen: Pieter Omtzigt. 

Dezelfde protagonisten besteedden een groot deel van hun aandacht en hun creativiteit aan 
een bizarre politieke dans die leidde tot de langste kabinetsformatie uit de Nederlandse 
geschiedenis. Zij schiepen uiteindelijk een lam regeringsprogramma waarin voor een aantal 
urgente onderwerpen wel veel geld wordt gevoteerd maar in het midden blijft waaraan en hoe 
dat precies wordt besteed. Er staat nauwelijks iets in over corona en de impact van de 
pandemie op de samenleving. 

Dit is buitengewoon bedreigend voor de toekomst. Het is op zich een verbijsterende 
samenloop van omstandigheden dat de opmars van Omikron samen gaat met de conclusie 
dat een klein stukje software – vaak diep verborgen – ervoor zorgt dat al onze elektronische 
systemen door gijzelsoftware en andere elektronische virussen kunnen worden geïnfecteerd. 
Onze samenleving is een reus op lemen voeten. Die valt zo te ontregelen. 

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag 
verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin. Bron: Joop, 18 december 2021. 
 
Europese Unie heeft 20 miljoen extra doses Pfizer vaccin besteld 
 
De Europese Unie heeft 20 miljoen extra doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin besteld, 
kondigde de Europese Commissie zondag aan. De doses zijn bedoeld ter ondersteuning van 
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lidstaten die worstelen met de verspreiding van de Omikron-variant. De eerste 5 miljoen 
worden in januari geleverd, de tweede in februari en de rest in maart. 
 
De nieuwe deal brengt het totale aantal geleverde vaccindoses in de 27 EU-lidstaten in het 
eerste kwartaal van 2022 op 215 miljoen, aldus de commissie. Een soortgelijke deal werd 
eerder deze week gesloten met Moderna. 
 
Momenteel is 67 procent van de totale EU-bevolking volledig gevaccineerd, volgens cijfers van 
het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. 

Duitsland kondigde deze week aan dat het 2,2 miljard euro zal uitgeven aan extra doses die 
het nu nodig acht om een vijfde golf besmettingen aan te pakken. Bron: AD, 19 december 
2021.  
 
Verschillende ondernemers hebben hun winkeldeuren vandaag ondanks 
de lockdownmaatregelen toch geopend 
 
Verschillende ondernemers hebben hun winkeldeuren vandaag ondanks de 
lockdownmaatregelen toch geopend. Dit uit protest tegen het gevoerde beleid. In 
het Utrechtse Woerden waren klanten vanmiddag welkom in de kledingzaak van Mark Bontje 
(43). ’Vorig jaar is ons als kleine zelfstandigen al heel veel afgenomen doordat we drie maanden 
dicht moesten. Nu moeten we per direct weer sluiten, maar ik heb wel een gezin te 
onderhouden’, vertelt de winkeleigenaar.  
 
In het  Zeeuwse Axel hield Jogi Deij zijn kledingzaak open. ’Het is een statement’, verklaart 
Deij. ‘Deze week is onze sale begonnen. Alles ligt klaar. December is onze drukste maand. Nu 
moeten we onze wintercollectie verkopen om ruimte te maken voor het voorjaar.’ 
 
Aan het eind van de middag gaat de winkel alsnog dicht. De gemeente Terneuzen dreigde met 
een dwangsom. 
Mark Bontje is vooralsnog van plan om alleen vandaag zijn kledingzaak in Woerden illegaal 
open te doen. De gemeente laat in een reactie weten bekend te zijn met de protestactie. ‘Er is 
zondagochtend contact geweest met de ondernemer en hij is erop aangesproken dat dit niet 
de bedoeling is’, laat een woordvoerder weten. ‘Omdat de ondernemer aangaf toch open te 
gaan, is hem duidelijk gemaakt dat het niet uit de hand moet lopen. Handhavers zijn 
vanmiddag langs geweest en hebben geconstateerd dat de winkel open was en er ook verkocht 
werd. Dit kan nog tot een officiële waarschuwing leiden.’ Bron: AD, 19 december 2021.  
 
Het afgelopen etmaal zijn 13.331 positieve coronatests geregistreerd 
 
Het afgelopen etmaal zijn er 13.331 positieve coronatests geregistreerd. Het gemiddelde 
daalde voor de veertiende dag op rij, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
 
Afgelopen week noteerde het RIVM in totaal 99.949 positieve tests. Gemiddeld waren er in de 
afgelopen week 14.278 positieve tests per dag. Twee weken geleden lag dat gemiddelde nog 
boven de 21.000. 
 
Amsterdam telde 591 positieve tests, Rotterdam 363 en Den Haag 362. In Utrecht kregen 327 
mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Tilburg werden 181 
besmettingen vastgesteld. 
 
Het RIVM kreeg de afgelopen dag 48 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 kreeg het RIVM 357 
meldingen van sterfgevallen, gemiddeld ongeveer 51 per dag. Bron: AD, 19 december 2021.  
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De kerstmarkt die Forum voor Democratie organiseert in Wijster mag 
toch doorgaan  
 
De kerstmarkt die Forum voor Democratie organiseert in het Drentse Wijster, mag toch 
doorgang vinden. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Eerder had burgemeester Cees 
Bijl van Midden-Drenthe laten weten in te grijpen, omdat kerstmarkten sinds vandaag niet 
meer zijn toegestaan.  
 
Zojuist is echter besloten dat het evenement toch door mag gaan, omdat het volgens FVD gaat 
om een demonstratie tegen de coronaregels. Demonstraties zijn nog wel toegestaan. 
 
Op het terrein van een loonbedrijf aan de Vamweg in Wijster zijn verschillende houten 
kraampjes geplaatst, waarin deelnemers hun spullen mogen uitstallen. Inmiddels begint de 
stroom aan bezoekers op gang te komen. Een weiland is ingericht als parkeerterrein en daar 
staan inmiddels naar schatting zo’n 200 tot 250 auto’s. 
 
De kerstmarkt is bij hetzelfde bedrijf waar vorig jaar juli honderden boeren verzamelden voor 
een protest-barbecue. In een mail aan standhouders laat Forum voor Democratie Drenthe 
weten dat de aankondiging van de lockdown voor de partij geen reden is om de kerstmarkt af 
te blazen. Bron: AD, 19 december 2021.  
 

 
 
Een luchtfoto van de demonstratie van FVD. Foto: Persbureau Drenthe 
 
Kerstmarkt FVD in Wijster afgeblazen, omgezet in demonstratie 
 
Een door Forum voor Democratie (FVD) georganiseerde illegale kerstmarkt in Wijster is 
zondagmiddag op last van de burgemeester van Midden-Drenthe afgeblazen. 
 
De aanwezigen besloten na een sommatie om met de kerstmarkt te stoppen. Daarna gingen 
ze over tot een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Er dreigde een zogenaamde last 
onder dwangsom waarbij bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd.  
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‘Heel triest dat wanneer heel Nederland in een lockdown zit mensen denken een kerstmarkt 
te kunnen organiseren. Dat kan niet’, zegt waarnemend burgemeester Cees Bijl van Midden-
Drenthe. ‘Zij vonden dat het wel moest kunnen.’  
 
Met de demonstratie heeft hij geen problemen, mits de coronaregels worden gerespecteerd. 
‘Demonstreren is een grondrecht’, aldus Bijl. 
 
Voor de kerstmarkt was door Forum voor Democratie geen vergunning aangevraagd. De 
gemeente vernam pas gisteren van het voornemen om in Wijster zo’n kerstmarkt te houden. 
Op verzoeken om contact werd door de organisatoren echter niet gereageerd. Pas 
zondagmiddag lukte het volgens Bijl om in Wijster contact te krijgen met de organisatie. 
Eerder op de dag werd al uren gewerkt aan de opbouw van de kerstmarkt, waarvoor zo’n 1500 
kaarten zouden zijn verkocht. Bron: AD, 19 december 2021. 
 
Nieuwe ontwikkeling bij ‘kerstmarkt’ in Wijster. Gemeente grijpt niet in: 
kerstmarkt is plots een demonstratie volgens FVD 
 
Het evenement van Forum voor Democratie (FVD) in Wijster mag zondag van burgemeester 
Cees Bijl gewoon doorgaan. Volgens Bijl heeft de organisatie laten weten dat het niet gaat om 
een kerstmarkt, maar een demonstratie.  
 
Maar op videobeelden die zondagmiddag op het terrein aan de Vamweg in Wijster gemaakt 
zijn, blijkt overduidelijk dat er een kerstmarkt wordt gehouden. Hordes mensen lopen langs 
kraampjes, zonder mondkapje en zonder af stand te houden. FVD verkocht 1500 kaarten voor 
de kerstmarkt in Wijster. Zondagmorgen verklaarde burgemeester Bijl dat hij wilde ingrijpen, 
omdat een dergelijk evenement in strijd is met de coronaregels. Bron: Dagblad van het 
Noorden, 19 december 2021.  
 

 
 
© AP 
 
In Brussel zijn ongeregeldheden uitgebroken   
 
In de Belgische hoofdstad Brussel zijn ongeregeldheden uitgebroken na een betoging tegen de 
coronamaatregelen. De oproerpolitie voerde charges uit tegen relschoppers, waarbij ook 
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traangas werd ingezet. De groep bestookte agenten met onder meer vuurwerk, stenen en 
flessen. 
 
Het was de derde betoging in Brussel tegen de coronabeperkingen zoals de verplichte 
vaccinatie voor bepaalde beroepen en de coronapas, melden Vlaamse media. Ook de vorige 
twee keer ontaardden de demonstraties in veldslagen met de politie. Daarbij raakten meerdere 
agenten gewond.  
 
Volgens de organisatie waren er zondag tienduizenden deelnemers, de politie telde er fors 
minder. Ook in andere steden waren betogingen. Bron: AD, 19 december 2021. 
 
Naftali Bennett heeft ouders opgeroepen om hun kinderen te vaccineren  
 
De Israëlische premier Naftali Bennett heeft ouders opgeroepen om 
hun kinderen te vaccineren tegen het coronavirus. Sinds afgelopen maand worden in Israël 
vaccins gezet bij kinderen tussen de 5 en 12, maar vooralsnog hebben nog niet veel ouders 
hun kinderen naar een prikstraat gebracht. 
 
Bennett riep ouders zondag in een televisietoespraak op om dat toch te doen. Op dit moment 
is het aantal besmettingen in het land relatief laag, maar Bennet verwacht met de verspreiding 
van de Omikron-variant dat de besmettingen onvermijdelijk zullen oplopen. Bron: AD, 19 
december 2021. 
 
Hoe de Glazen Huis-droom van Bolsius werd verstoord: ‘Amersfoort, het 
waren vijf fantastische uren’ 
 
De dj’s van 3FM waren nauwelijks vijf uur voor het goede doel opgesloten in het Glazen 
Huis in Amersfoort, toen Mark Rute nieuwe forse coronamaatregelen aankondigde. Publiek is 
niet langer welkom in Amersfoort. 
 
Daardoor viel de droom van burgemeester Lucas Bolsius in duigen. Waar hij bij het opsluiten 
van de dj’s op zaterdagmiddag nog zei dat een langgekoesterde wens van de stad in vervulling 
ging bleek zijn fantasie toch mooier dan de werkelijkheid. 
 
Dj’s Frank van der Lende, Sander Hoogendoorn en Jorien Renkema vervolgen hun 
uitzendmarathon tot 24 december om 17.00 uur. Artiesten blijven langskomen en ook zullen 
elk uur genodigden bij de microfoon live hun verhaal vertellen. Het goede doel is dit jaar het 
Wereld Natuur Fonds. 
 
Een leeg plein, een metershoog hek voor de ingang van het terrein en bewakers die 
geïnteresseerden wegsturen. Nee, in de droom van burgemeester Bolsius van Amersfoort was 
3FM Serious Request écht wel anders dan de werkelijkheid.  
 
Denise (18) en Joost (17) druipen zondagmiddag teleurgesteld af. Ook zij hadden de 
berichtgeving gehoord, maar hoopten toch een blik te vangen van de dj’s in het Glazen Huis 
in De Nieuwe Stad. ‘Helaas’, bromt eerstgenoemde. ‘Het is écht hermetisch afgesloten.’ 
 
Dit komt door de beslissing die 3FM noodgedwongen moest maken. Het doemscenario werd 
werkelijkheid toen demissionair premier Mark Rutte zaterdagavond om 19.00 uur 
aankondigde dat Nederland opnieuw op slot ging. Door die mededeling viel de droom van 
burgemeester Lucas Bolsius ook in duigen. Waar hij bij het opsluiten van de dj’s op 
zaterdagmiddag nog zei dat een langgekoesterde wens van de stad in vervulling ging, bleek 
zijn fantasie toch mooier dan de werkelijkheid. Publiek is niet meer welkom, waardoor 
Amersfoort enkel en alleen fungeert als uitzendbasis. 
 
Dit betekent ook dat mensen zoals Denise en Joost niet meer spontaan welkom zijn. Toch 
hebben Serious Request en de gemeente Amersfoort besloten elk uur twee ‘genodigden’ (of 
meerdere mensen uit één huishouden toe te laten op het terrein). Zij kunnen zich online 
aanmelden en worden dan mogelijk uitgenodigd. Voor Timo Jacobsen werd een uitzondering 
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gemaakt. Zijn verhaal in het AD maakte indruk en hij mocht op uitnodiging van de dj’s een 
cheque overhandigen. 
 
Het voelt als een overwinning, maar ik ben doodop. De mensen om mij heen hebben mij er 
doorheen geholpen, aldus Timo Jacobsen , Een van de mensen die in actie kwam voor 3FM. 
 
De 20-jarige heeft een spierziekte en wilde met zijn actie aantonen dat je ondanks een 
handicap, alsnog veel voor een ander kan betekenen. Iets voor 17.00 uur kwam de 
sportieveling bij het Glazen Huis aan en stond hij hijgend live met radio-dj Frank van der 
Lende te praten. ’Het voelt als een overwinning, maar ik ben doodop. De mensen om mij heen 
hebben mij er doorheen geholpen. Vooral het laatste moment was erg zwaar, maar ik heb het 
gered.’ 
 
Zijn actie kon rekenen op een staande ovatie en leverde 1200 euro voor het Wereld Natuur 
Fonds op. ‘Mooi dat je dit doet, Timo’, sprak Van der Lende vanuit het Glazen Huis. ‘Jij hebt 
dit onder andere samen met je moeder gedaan. Precies zoals wij: we doen dit met z’n allen en 
samen halen we geld op voor het goede doel.’ 
 
Het blije gezicht van de 20-jarige was één van de hoogtepuntjes tijdens het openingsweekend 
van Serious Request. Burgemeester Bolsius doneerde namens de gemeente de eerste 1000 
euro en sloot de dj’s stipt om 12.00 uur op. In de uren die volgden, was het een komen en 
gaan van mensen. De charme van het Glazen Huis was voelbaar; de interactie met de 
radiomakers was goed , er werden veel donaties gedaan en ondanks alle maatregelen was het 
een feestje.  
 
Tot die ene boodschap. De spontaniteit verdween, maar daarmee niet het Glazen Huis. De dj’s 
vervolgen hun uitzendmarathon tot 24 december om 17.00 uur vanuit Amersfoort. Artiesten 
blijven langskomen en ook zullen elk uur genodigden bij de microfoon live hun verhaal 
vertellen.  
 
‘Amersfoort, het waren vijf fantastische uren’, sprak Frank van der Lende dan ook typerend, 
toen de drastische maatregelen door Rutte werden aangekondigd. Hij moet samen met Sander 
Hoogendoorn, Jorien Renkema en Rob Janssen doorgaan met de uitzending, zonder vrolijke 
Amersfoorters op het terrein. De tussenstand bleek er zondagavond niet minder om. In totaal 
is al €358.723,- opgehaald voor het WNF, goed voor het herstel en behoud van 550.000 m2 
(79 voetbalvelden) aan Zuid-Amerikaans regenwoud. Bron: AD, 19 december 2021.  
 
Adviesraad van nieuwe Duitse regering wil dat contacten tussen 
personen zo veel mogelijk worden beperkt  
 
Een adviesraad van de nieuwe Duitse regering wil dat contacten tussen personen zo veel 
mogelijk worden beperkt in de strijd tegen corona en de oprukkende Omikron-variant. Berlijn 
zou de contactbeperkingen al meteen de komende dagen moeten invoeren, luidt het nog 
vertrouwelijke advies dat in handen is van de Duitse omroep ARD. 
 
De raad van wetenschappers hamert op effectieve maatregelen omdat uitsluitend vaccineren 
tegen Omikron niet voldoende is. De overheid moet wel duidelijk uitleggen waarom 
contactbeperkingen nodig zijn, aldus de onlangs ingestelde coronaraad in zijn eerste advies. 
Verder moeten de al geldende maatregelen strikter worden nageleefd en moet de 
boostercampagne worden versneld en ook tijdens de feestdagen doorgaan. 
De Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach wil nog niets zeggen over mogelijke extra 
maatregelen. In ieder geval sluit hij een lockdown met Kerstmis uit. Hij verwacht dat 
Duitsland ook na de feestdagen niet op slot gaat, zei hij tegen Duitse media. 

De sociaaldemocraat sprak zich opnieuw uit voor verplichte vaccinatie voor iedereen als de 
enige manier om de pandemie te stoppen. De Duitse politiek is verdeeld over de 
vaccinatieplicht. Bij de liberale regeringspartij FDP bijvoorbeeld ziet een deel van de 
parlementariërs dat absoluut niet zitten. Bron: AD, 19 december 2021.  
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Vanaf morgen kunnen kinderen met verhoogd medisch risico in de 
leeftijd van 5 tot 12 jaar het coronavaccin krijgen 
 
Vanaf morgen kunnen kinderen met een verhoogd medisch risico in de leeftijd van 5 tot 12 
jaar het coronavaccin krijgen. Het gaat om kinderen met onderliggende aandoeningen zoals 
ernstige astma, chronische longaandoeningen of aangeboren hartafwijkingen. Kinderen zullen 
via hun kinderarts uitgenodigd worden. 
 
Kinderen met een verhoogd medisch risico hebben grotere kans om door een 
coronabesmetting in het ziekenhuis te komen. 
 
De kinderen krijgen een dosis van het BioNTech/Pfizer-vaccin. Dit is volgens het Europees 
Medicijn Agentschap (EMA) veilig en geschikt voor jonge kinderen. Bron: AD, 19 december 
2021.  
 
Ongekend veel coronameldingen in Denemarken en het VK, met Omikron 
sterk in opkomst 
 
De belangrijkste coronacijfers van donderdag: in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, waar 
de Omikron-variant zich snel verspreidt, zijn de besmettingscijfers ongekend hoog. In de 
Nederlandse verpleeghuizen lijkt de situatie aan de beterende hand.  
 

 
Mensen staan in de rij voor een boostervaccinatie bij het St. Thomas-ziekenhuis in Londen. 
@ EPA  
 
Het aantal positieve testen in Denemarken is ongekend hoog: deze week testten 870 op de 
100 duizend inwoners positief. Zo’n 19,6 procent van de coronagevallen is afkomstig van de 
Omikron-variant. Een week geleden was dit aandeel nog 3,4 procent. In de Deense 
ziekenhuizen liggen momenteel 57 covidpatiënten die de Omikron-variant hebben opgelopen. 
Personen die geïnfecteerd zijn met de Omikron-variant, hebben vooralsnog een kleinere kans 
om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan patiënten met de deltavariant. Van de 
Omikron-variant kwam 0,7 procent van in de afgelopen drie weken positief geteste personen 
in het ziekenhuis terecht, blijkt uit de laatste cijfers van de Deense gezondheidsautoriteiten. 
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Van de groep die positief is getest op een andere variant, belandde 1,6 procent in het 
ziekenhuis.  
 
De besmettingscijfers in het Verenigd Koninkrijk stijgen snel. Op donderdag werden ruim 88 
duizend besmettingen gerapporteerd, een nieuw dagrecord na het al torenhoge aantal van 78 
duizend op woensdag. De afgelopen week steeg het aantal meldingen met 31 procent naar 
gemiddeld bijna 62 duizend per dag. Omikron verspreidt zich in rap tempo binnen het VK, 
vooral in Engeland. Ruim 40 procent van de coronagevallen in Engeland is afkomstig van de 
nieuwe variant, in Londen zelfs 74 procent. In de ziekenhuizen is vooralsnog geen toename te 
zien, er zijn tot dusver zestien Omikronpatiënten opgenomen. Bron: De Volkskrant, 19 
december 2021. 
 
Aantal verpleeghuislocaties met recente besmettingen bereikt piek 
 
De situatie in de Nederlandse verpleeghuizen lijkt te stabiliseren. Het aantal 
verpleeghuislocaties met recente uitbraken heeft een piek bereikt na twee maanden van snelle 
toename. In 1.057 verpleeghuislocaties, ruim 43 procent van het totaal, is in de afgelopen vier 
weken minstens één nieuwe bewoner positief getest. In Zuid-Limburg was dit aandeel met 63 
procent van de verpleeghuizen veruit het hoogst. Het aantal gemelde besmettingen is sinds de 
piek eind november gedaald van 400 dagelijkse meldingen naar 350 per dag. De sterfte in de 
verpleeghuizen is de afgelopen twee weken relatief stabiel gebleven. Deze week overleden er 
gemiddeld 29 verpleeghuisbewoners per dag. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit 
samenhangt met de boostercampagne. Bron: De Volkskrant, 19 december 2021. 
 
Wat leren de Deense cijfers ons over de ernst van de Omikron-variant? 
 
Denemarken brengt gedetailleerd in kaart hoe de opmars van Omikron verloopt. De Deense 
cijfers vertellen daarom ook hoe Omikron naar verwachting in Nederland zal toeslaan. Veel is 
nog onzeker, maar er is reden tot zorg. 
 
In landen waar Omikron aan een opmars bezig is, verloopt de uitbraak razendsnel. De groei 
van het aantal geregistreerde besmettingen verloopt in een veel hoger tempo dan bij eerdere 
varianten (zoals delta en alfa). In Denemarken is het beste te zien welk deel van de 
besmettingen door de nieuwe variant wordt veroorzaakt, aangezien de Deense 
gezondheidsautoriteiten heel gedetailleerd alle cijfers bijhouden. 
 
Een standaard coronatest geeft niet aan om welke variant het gaat. De Denen onderzoeken 
van 80 tot 90 procent van alle bevestigde besmettingen welke variant het betreft. Dat 
onderzoek duurt altijd enkele dagen. Voor ongeveer de helft van de gevallen van de afgelopen 
weken is dit onderzoek nu afgerond. In Nederland analyseert het RIVM per week slechts zo’n 
1.800 monsters op ruim honderdduizend positieve testen: minder dan twee procent. De Denen 
kunnen hierdoor de effecten van Omikron veel sneller in kaart brengen.  
 
Uit de meest recente testresultaten van de Deense laboratoria blijkt dat inmiddels ruim 34 
procent van alle besmettingen Omikron betreft. Denemarken kampt mede daardoor met een 
flinke uitbraak van corona. Het aantal meldingen is in een week tijd met 40 procent gestegen 
en uitgekomen op het hoogste niveau sinds het begin van de crisis. De Deense regering heeft 
vrijdag besloten musea en bioscopen te sluiten, basisscholen gingen al eerder dicht. Horeca 
en winkels zijn nog wel open, met beperkingen.  
 
Naar verwachting zal Omikron in Nederland hetzelfde patroon laten zien. Uit de beperkte 
gegevens die tot nu toe bekend zijn, blijkt dat in Amsterdam al 25 procent van de besmettingen 
is veroorzaakt door deze nieuwe variant. Het Outbreak Management Team (OMT) houdt er 
daarom rekening mee dat Omikron binnen twee weken in heel Nederland dominant zal zijn. 
Wel hanteert Nederland al enige weken strengere coronamaatregelen dan Denemarken, zodat 
de uitbraak hier mogelijkerwijs iets trager verloopt. Nieuwe lockdownmaatregelen zullen de 
verspreiding waarschijnlijk iets kunnen afremmen, maar niet tegenhouden.  
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De Omikron-variant weet de bescherming van vaccinatie tegen besmetting grotendeels (en 
wellicht zelfs helemaal) te ontwijken. Uit de Deense cijfers blijkt dat gevaccineerden bijna even 
vatbaar zijn voor besmetting als ongevaccineerden. Ruim 85 procent van de Denen van 12 
jaar of ouder is gevaccineerd; zij maken 79 procent uit van alle Omikron-besmettingen. 
Mensen die een boosterprik hebben gekregen, testen relatief minder vaak positief op Omikron. 
Bij de deltavariant was er een veel duidelijker verschil zichtbaar tussen gevaccineerden en 
ongevaccineerden. Uit de Deense cijfers blijkt ook dat de meeste besmettingen nu 
plaatsvinden in de leeftijdscategorie van 20 tot 29 jaar. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat 
besmettingen bij deze groep jongvolwassenen vaak na enkele weken overslaan op ouderen.  
 
In Nederland wordt nu ruwweg de helft van het aantal besmettingen vastgesteld bij 
ongevaccineerden, terwijl zij slechts dertig procent van de bevolking uitmaken (kinderen 
meegerekend). Gezien de Deense ervaringen zullen in Nederland de komende weken ook 
steeds meer gevaccineerden besmet raken. De langzame start van de boostercampagne kan 
Nederland daarbij parten gaan spelen. Waar in Denemarken al vierentwintig procent van de 
bevolking een derde prik heeft gekregen, ligt dat in Nederland op nog maar negen procent. De 
oudere bevolking is daardoor extra kwetsbaar voor Omikron, waarbij ook het gevaar van 
ziekenhuisopname op de loer ligt.  
 
In Denemarken zijn de eerste patiënten met Omikron in het ziekenhuis beland. De afgelopen 
drie weken zijn in totaal 96 patiënten opgenomen met de nieuwe variant. Maar de laatste 
dagen gaat het tempo omhoog. Vrijdag telden de Denen 20 nieuwe opnamen van met Omikron 
besmette patiënten, op de altijd wat rustigere zaterdag en zondag nog eens 19 en 18. 
Aangezien iemand pas enkele dagen of soms zelfs pas twee weken na een besmetting in het 
ziekenhuis kan belanden, zullen deze cijfers naar verwachting verder oplopen.  
 
Om een indruk te krijgen van de impact is het daarom beter te kijken naar welk percentage 
van alle met de Omikron-variant besmette personen in het ziekenhuis belandt, en hoe snel 
dat toeneemt. In Denemarken komt nu 0,6 procent van alle patiënten met een bevestigde 
Omikron-besmetting in het ziekenhuis terecht. Van de mensen die de deltavariant hebben 
opgelopen belandt nu 1,5 procent in het ziekenhuis. Aangezien de meeste Omikron-
besmettingen van recente datum zijn en het voornamelijk om twintigers gaat (die minder vaak 
ernstig ziek worden dan ouderen) is het aannemelijk dat het percentage bij Omikron nog kan 
oplopen.  
 
Uit Zuid-Afrikaanse cijfers is de indruk ontstaan dat Omikron in vergelijking met andere 
varianten tot minder ziekenhuisopnamen en minder sterftegevallen leidt. Maar Zuid-Afrika 
heeft een relatief jonge bevolking en het is daar nu zomer. Vandaar dat met argusogen naar 
de Deense cijfers wordt gekeken om te bepalen of Omikron inderdaad milder uitpakt. De 
leeftijdsopbouw van de Deense bevolking is beter te vergelijken met die van Nederland. De 
Deense ziekenhuiscijfers kunnen daardoor een voorbode zijn voor wat Nederland de komende 
weken te wachten staat.  
 
De Deense gezondheidsautoriteiten voorspellen, met de nodige slagen om de arm, dat het 
aantal dagelijkse opnamen de komende week zal oplopen tot 130 à 250 per dag als Omikron 
even gevaarlijk blijkt als delta. Als de nieuwe variant inderdaad milder is, dan verwachten zij 
vanwege de hogere besmettingskans toch nog 120 tot 190 opnamen op 24 december.  
 
De Deense prognoses zouden zich in Nederland - dat drie keer zo veel inwoners telt - vertalen 
naar zo’n 500 nieuwe opnamen per dag. Aangezien in Nederlandse ziekenhuizen nu 
omgerekend naar inwonertal al ruim drie keer zoveel ic-patiënten met covid-19 zijn 
opgenomen als in de Deense, is er weinig buffer om deze stijging op te vangen. Bron: De 
Volkskrant, 19 december 2021. 
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Een lange rij vorige week voor een nieuw test- en vaccinatiecentrum net buiten het centrum 
van Kopenhagen foto Julius Schrank  

De meeste Nederlandse kinderen zijn al besmet geweest met corona, schatten 
wetenschappers 

Een ruime meerderheid van de Nederlandse kinderen is waarschijnlijk al besmet geweest met 
het coronavirus. Dat concluderen Nederlandse wetenschappers die honderden gezinnen 
volgden. Hoofdonderzoeker Patricia Bruijning: ‘Kinderen hebben vooral last van de indirecte 
effecten van deze crisis.’ 

 
Een GGD-medewerker voert een coronatest uit bij een kind. Foto ANP 
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Maandenlang volgden de onderzoekers zo’n driehonderd gezinnen met kinderen, schrijven ze 
in een voorpublicatie. De gezinsleden werden elke paar weken en bij klachten getest, om zo 
veel mogelijk besmettingen op te sporen. Na een positieve test werd hun ziekteverloop op de 
voet gevolgd. 
 
Het deel van de kinderen dat in de onderzoeksperiode besmet raakte, trokken de onderzoekers 
door naar de gehele bevolking en de duur van de epidemie. Precieze percentages levert dat 
niet op, het schetst wel een ruw beeld: minimaal eenderde en waarschijnlijk de meerderheid 
van de Nederlandse kinderen is inmiddels geïnfecteerd geweest.  
 
Wat betekenen jullie bevindingen voor de schoolsluitingen? 
Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning: ‘Niet veel, in elk geval niet voor de schoolsluiting 
in de laatste week voor de kerstvakantie. Die is bedoeld om meer tijd te kopen om te leren 
over de Omikron-variant: op scholen kan het virus snel rondgaan, omdat kinderen nou 
eenmaal veel contacten hebben. Die vertraging is belangrijk om in te kunnen schatten wat we 
later in de winter van deze variant kunnen verwachten. Nog elke week leren we erover bij.’ 
 
Is het erg als zo veel kinderen besmet zijn geraakt? 
‘Voor de kinderen zelf niet echt. Deze ziekte is voor hen echt totaal anders dan voor 
volwassenen, blijkt uit ook weer uit ons onderzoek. De meesten hebben ofwel niet gemerkt 
dat ze besmet waren, ofwel dezelfde klachten gehad als bij een verkoudheid. 
 
‘Kinderen hebben vooral last van de indirecte effecten van deze crisis, zoals het niet naar 
school kunnen na een positieve test en de quarantaineregels. 
 
‘Ik heb het nu expliciet níét over de kwetsbare kinderen, dat is de groep die verreweg de 
grootste kans heeft om door het virus in het ziekenhuis te belanden. Al zijn zij net zo goed 
kwetsbaar voor andere luchtweginfecties; ze worden niet per se veel zieker van corona dan 
van andere verkoudheids- of griepvirussen.’ 
 
Lopen kinderen dan geen risico op long covid? 
‘Daarover kunnen we op basis van dit onderzoek niets zeggen, maar we blijven deze gezinnen 
volgen en vragen daarbij ook of kinderen later nog klachten rapporteren. Dat vragen we aan 
de kinderen die besmet zijn geweest met het coronavirus, maar ook aan de kinderen die 
besmet zijn geweest met iets anders of die niet zijn geïnfecteerd. Deze controlegroepen zijn 
belangrijk om te bepalen in hoeverre long covid bij kinderen een probleem is. 
 
‘Verder is er weinig bekend over kinderen onder de 12. De studies die ook werken met een 
controlegroep, komen uit op zeer lage aantallen, waarbij geldt dat kinderen die andere 
infecties doormaken eigenlijk net zo vaak langdurige klachten rapporteren. Een klein deel van 
de kinderen houdt bijvoorbeeld ook maanden last van een flinke griep.’ 
 
Is dit onderzoek relevant voor de overwegingen om gezonde kinderen onder de 12 te 
vaccineren? 
‘Dat denk ik wel. Als het gaat om de directe gezondheidswinst voor deze kinderen, dan zit hem 
dat met name in het voorkomen van MIS-C (een gevaarlijke immuunreactie die in zeldzame 
gevallen bij kinderen ontstaat na een corona-infectie, red.). Voor zover we weten lijkt MIS-C 
alleen voor te komen bij kinderen die hun eerste infectie doormaken. In dat geval heeft 
vaccinatie voor kinderen die al besmet zijn geweest minder nut. Dan laat ik indirecte effecten 
van vaccineren, dat je niet meer bang hoeft te zijn dat je opa of oma besmet, natuurlijk buiten 
beschouwing.’ 
 
Jullie schrijven dat er waarschijnlijk besmettingen zijn gemist in dit onderzoek. In hoeverre 
beïnvloedt dat de resultaten? 
‘Als we alleen met de besmettingen rekenen die daadwerkelijk zijn vastgesteld, komen we erop 
uit dat eenderde van de Nederlandse kinderen inmiddels een corona-infectie moet hebben 
gehad. We weten zeker dat dit een onderschatting is. Zo kregen we niet alle opgevraagde 
testmonsters daadwerkelijk toegestuurd. Bovendien zijn er gevallen bekend waarbij een 



194 
 

gezinslid positief testte en een kind klachten had, maar we niet met een test hebben kunnen 
bevestigen of het ook corona had.  
 
‘Tellen we de vermoedelijke besmettingen mee, dan komen we erop uit dat tweederde van de 
Nederlandse kinderen besmet is geweest. Waarschijnlijk gaat het werkelijke aantal eerder 
richting die tweederde dan richting eenderde.’ 
 
Zijn de driehonderd gevolgde gezinnen representatief genoeg om de bevindingen door te 
trekken naar heel Nederland? 
 
‘Een perfecte afspiegeling zal het niet zijn. Mensen die meedoen aan dit type studies zijn 
relatief geïnteresseerd in wetenschap en vaak hoger opgeleid. Maar deze gezinnen bestonden 
allemaal uit gewoon schoolgaande kinderen. Qua blootstellingsrisico’s is hun situatie denk ik 
vergelijkbaar met wat je in de hele samenleving kunt verwachten.’ 
 
De onderzoeksperiode eindigde op 1 juli. Sindsdien is de deltavariant dominant geworden, nu 
wint de Omikron-variant steeds meer terrein. Verandert dat het beeld? 
‘Waarschijnlijk dringt de deltavariant nog makkelijker huishoudens binnen. Aan de andere 
kant zijn er ook veel meer mensen gevaccineerd. Gedurende de pandemie verandert de situatie 
steeds. Tijdens de onderzoeksperiode lagen de besmettingscijfers bijvoorbeeld hoog, maar was 
het onderwijs ook lange tijd gesloten. Vandaar dat deze cijfers een ruwe schatting zijn. 
 
‘Over Omikron is vooral nog veel onduidelijk, behalve dat de variant zich snel lijkt te 
verspreiden. Er gaan tegenstrijdige verhalen rond over de effecten op kinderen, veelal 
gebaseerd op anekdoten. Ik weet nog niet goed wat ik ervan moet denken. Eerst zijn er meer 
systematisch verzamelde gegevens nodig.’ Bron: De Volkskrant, 14 december 2021.  
 

Oranjes vinden geen evenwicht tussen privacy en voorbeeldfunctie 

 

@ ANP  Oktober 2020, de koninklijke familie keert terug van de omstreden en afgebroken 
herfstvakantie in Griekenland 
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Het ging zo goed met prinses Amalia bij de Raad van State, maar bij haar verjaardagsfeest leken 
de Oranjes zich weer van geen coronaregels bewust – wat premier Rutte vervolgens moest 
verantwoorden. Leren ze het dan nooit?  

Onder elke aankondiging van de Rijksvoorlichtingsdienst over een openbaar bezoek van een 
lid van het Koninklijk Huis staat dat ‘de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht 
worden genomen’. Dat duidt erop dat de Oranjes goed op de hoogte zijn van de geldende 
maatregelen. Toch is het in hun eigen leven nu al een paar keer misgegaan, met de 
verjaardagsviering van prinses Amalia als recentste voorbeeld. D66-Kamerlid Joost Sneller 
spreekt inmiddels van ‘een zorgelijk patroon’. 

Woensdagavond stuurde minister-president Mark Rutte een briefje naar de voorzitter van de 
Tweede Kamer, naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf over ‘te veel gasten op het 
feestje van Amalia’. Volgens de krant waren er afgelopen zaterdagavond buiten in het besloten 
park bij paleis Huis ten Bosch onder twee tijdelijke overkappingen zo’n honderd mensen 
aanwezig voor een fuif ter gelegenheid van Amalia’s 18de verjaardag, vorige week dinsdag. 

Rutte schreef, nadat hij koning Willem-Alexander had geraadpleegd, dat 21 personen waren 
uitgenodigd. Alle gasten was gevraagd een test af te nemen en allen waren gevaccineerd. ‘Ook 
was het uitgangspunt dat gepaste afstand in acht werd genomen.’ Maar het geldende en 
algemeen bekende advies is thuis niet meer dan vier mensen uit te nodigen. Niettemin meldde 
Rutte: ‘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.’ 

Hier resoneert de verdediging die koningin Máxima in haar verjaardagsinterview met Matthijs 
van Nieuwkerk gaf van de omstreden, afgebroken herfstvakantie vorig jaar naar Griekenland. 
‘We hebben gefocust op wat kon, niet zozeer op wat niet kon’, zei de moeder van Amalia. Voor 
die gezinsreis naar de vakantievilla maakten koning en koningin in een videoboodschap 
persoonlijk excuses. Ook nu maakte Rutte gewag van een vorm van verontschuldiging. ‘De 
koning heeft mij laten weten dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren. 
Ik vind dat een verstandige reactie.’ 

 
Amalia en Alexia.  @ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht  
 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de tweede, zo niet de eerste natuur van de 
Oranjes. Vragen over het privéleven worden door Rutte altijd afgewimpeld met een verwijzing 
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naar de artikelen 10 en 41 van de Grondwet. Die waarborgen de privacy, zolang het openbaar 
belang in acht wordt genomen. Maar door de coronamaatregelen treedt plots de overheid bij 
alle Nederlanders binnen, ook in het geprivilegieerde privédomein van de Oranje-familie. Met 
als gevolg dat Rutte en de RVD al een paar keer mededelingen hebben moeten doen die zij 
normaal gesproken achterwege zouden laten. 
 
De premier ‘verstrekt informatie indien het openbaar belang aan de orde is’, staat ook dit keer 
in het briefje. De voorbeeldfunctie waar in de Tweede Kamer zo op wordt gehamerd, was hier 
naar zijn oordeel dus in het geding. Vorige week nog werden bij de live uitgezonden 
binnengeleiding van Amalia in de Raad van State allerlei covid-beperkingen opgelegd. Heel 
Nederland keek immers mee. Het verzoek van Rutte aan het Nederlandse volk, persconferentie 
na persconferentie, is je ook thuis aan deze adviezen te houden. Zelfs als je huis een paleis 
met park is. 
 
‘Wat mij opvalt’, zegt kenner van het staatsrecht Peter Rehwinkel, die een boek schreef over 
de positie van prinses Amalia, ‘is dat we de regel van de ministeriële verantwoordelijkheid 
hebben. Rutte is verantwoordelijk voor wat leden van het Koninklijk Huis doen. Maar door die 
excuses krijgt nu al voor de tweede keer de koning een eigen rol in de publieke verantwoording. 
Dat lijkt mij niet de bedoeling. Mogelijk is de behoefte aan privacy een achilleshiel in de relatie 
tussen staatshoofd en premier, en is er een grens aan wat Rutte voor zijn rekening wil nemen.’ 
 
De inhuldigingsrede van Willem-Alexander in 2013 ging over het ‘wederzijds vertrouwen’ dat 
tussen burger en overheid moet bestaan. ‘Het feit dat de koning geen politieke 
verantwoordelijkheid heeft, betekent niet dat hij geen eigen verantwoordelijkheid draagt’, zei 
de vorst indertijd. Rehwinkel: ‘Op die eigen verantwoordelijkheid, bedoeld in positieve zin, 
komt nu juist in het negatieve wel heel veel nadruk te liggen.’ En zo beleeft bovendien de net 
volwassen kroonprinses Amalia de eerste kras op haar tot nu toe vlekkeloze reputatie. Bron: 
De Volkskrant, 16 december 2021.  
 
Opinie: We hebben slechte ervaringen met campagnes in coronatijd. Stel 
raadsverkiezingen daarom uit 
 
Burgemeesters vragen van het kabinet een langetermijnvisie op corona. Breda’s Paul Depla zegt: 
waarom geen carnaval in de zomer? In dat licht stelt Tino Wallaart: hou ook dán pas 
gemeenteraadsverkiezingen en voorkom zo een zouteloze  
 
‘Zo vermijd je drukte en voorkom je dat het virus zich verspreidt.’ Dat is de slogan van het 
eindejaarsoffensief dat de Rijksoverheid momenteel voert in haar corona-aanpak. Nu de 
pandemie hardnekkiger blijkt dan gedacht, verlengt het kabinet de geldende beperkingen: 
cafés en andere openbare gelegenheden na vijven dicht, thuiswerkadvies en maximaal vier 
bezoekers thuis. Voorlopig tot half januari. 
 
Dat lijkt hopen tegen beter weten in. De besmettingscijfers blijven onverminderd hoog en 
voorzichtigheid blijft geboden. We kijken daarom al een beetje vooruit. Zie de media die zich 
vooral druk maken om de toelatingsregels op de skipiste. 
 
Ondertussen komt de belangrijkste afspraak op de democratische agenda er met rasse 
schreden aan. Over drie maanden vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, op 16 maart 
om precies te zijn. Allerminst denkbeeldig is het scenario dat een groot aantal politieke 
partijen zich verantwoordelijk zal opstellen en de campagnes in grote mate zal digitaliseren. 
Geen politieke cafés dus, geen rozen uitdelen op de markt, niet flyeren in de toch al drukke 
stationshal - een enkele rant vanaf de vrachtwagen van Baudets Vrijheidskaravaan 
daargelaten. 
 
Is dat erg? Jazeker. Direct contact tussen kiezer en kandidaat is het hart van onze democratie. 
Zeker op lokaal niveau. De gemeenteraad staat van nature al veel dichter bij de burger. 
Bovendien heeft de gemeente aan belang gewonnen door tal van decentralisatie-operaties.  
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Zo vaak is het niet dat stemgerechtigde burgers politici in het wild kunnen aantreffen. Na een 
stembusgang worden onze volksvertegenwoordigers weer opgeslokt door spoeddebatten, 
procedurevergaderingen, technische sessies en bilateraal overleg. Vervolgens moeten we weer 
vier jaar wachten om de partijen met hun ballonnen (en meer duurzame alternatieve gadgets) 
op straat te kunnen aanspreken.  
 
Een nieuwe corona-stembusgang brengt bovendien een extra risico met zich mee. Vorig jaar 
hing de schaduw van het virus over de Tweede-Kamerverkiezingen. Alles moest via Zoom. 
Koploper VVD greep die omstandigheden behendig aan en voerde vooral géén campagne. 
Samen corona bestrijden was even belangrijker dan het verkiezingscircus. Daardoor was de 
noodzakelijke catharsis uitgebleven, was de diagnose van VVD-strateeg Mark Thiessen 
afgelopen april.  
 
‘Verkiezingen zijn een loutering van de macht en de samenleving’, schreef Thiessen in NRC 
Handelsblad. ‘Wanneer je van verkiezingen geen strijd om de macht maakt, dan gaat die strijd 
later plaatsvinden.’ Levensgroot is het risico op een tweede opeenvolgende non-campagnes 
met alle gevolgen van dien voor de beleefde legitimiteit van de uitslag.  
 
Vorig jaar maakte het kabinet er een soort erezaak van om de verkiezingen in coronatijd 
doorgang te laten vinden. Begrijpelijk. Maar inmiddels zijn we een jaar verder en tekent zich 
af dat we nog geruime tijd met gedeeltelijke lockdowns te maken zullen krijgen. Het besef 
dringt door ‘dat corona geen probleem is dat kan worden weggemanaged’, zoals burgemeester 
Paul Depla van Breda afgelopen weekend zei in de Volkskrant. Het alternatief, stelt Depla, is 
‘dat we anders moeten nadenken over hoe we ons leven inrichten’. Voortaan carnaval en 
eredivisievoetbal in de zomer.  
 
Depla heeft gelijk. Vandaar maar meteen een concreet idee. Verplaats de raadsverkiezingen 
naar donderdag 16 juni. Zodat we een veel grotere kans hebben dat we kunnen genieten van 
een mooie, zonovergoten campagne zonder mondkapjes en met slecht versterkte debatjes in 
volle kroegen. Ook zo voorkomen we dat het virus zich verspreidt - maar nemen we onze eigen 
democratie serieus. Bron: De Volkskrant, 15 december 2021.  
 
Amerikaanse senator Elizabeth Warren is positief getest 
 
De Amerikaanse senator Elizabeth Warren is positief getest op Covid-19 en heeft last van 
milde symptomen. 
 
De 72-jarige Democraat uit Massachusetts zei op Twitter dat ze volledig gevaccineerd is en 
een boosterprik heeft ontvangen, en regelmatig wordt getest.  
In april 2020 verloor Warren haar oudste broer Donald Reed Herring aan Covid-19. 

Warren was in 2020 een vooraanstaande kandidaat voor de presidentsnominatie van haar 
partij. Bron: AD, 19 december 2021.  

Sportschooleigenaresse worstelt met nieuwe maatregelen: ‘Juist van 
januari moeten we het hebben’  

‘Het wordt echt overleven voor de ondernemers’, verzucht Chantal Malestein, eigenaresse van 
BodyVibe. ‘Weer dicht en niks mogen, weer onze klanten moeten teleurstellen, alleen maar 
negativiteit incasseren. Dit is niet wat we willen en waar we zo hard ons best voor hebben 
gedaan.’ 

Met elke nieuwe maatregel komen ook weer nieuwe opzeggingen. In de afgelopen twee 
coronajaren is de Spakenburgse sportschool intussen zo’n veertig procent van de klanten 
kwijtgeraakt. ‘En juist van januari moeten we het hebben. Na de feestdagen wil iedereen weer 
sporten en een gezonde levensstijl oppakken. Maar leden werven wordt ons zo wel heel lastig 
gemaakt, want wie durft er nu een contract aan te gaan?’  
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De sportschooleigenaresse ziet dan ook liever dat de 2G regel snel ingevoerd wordt als 
alternatief voor een algehele sluiting. ‘Ook met 2G verlies ik klanten en ben ik slachtoffer van 
de maatregel, maar dan weet je dat je zo’n 85% - het percentage volledig gevaccineerde 
volwassenen in Nederland- weer kan bedienen, plus nog degenen die hersteld zijn van het 
virus. Dan verlies ik misschien 10% van mijn klanten, maar dat neem je dan voor lief. Het is 
beter dan ze allemaal kwijtraken.’ 

‘Ik hoop vooral dat we weer zo snel mogelijk open mogen, want sporten is juist zo belangrijk 
om corona te bestrijden.’ Bron: De Telegraaf, 18 december 2021.  
 
Gezagscrisis in coronatijd 
 
Gemeenschapszin? Het is allemaal ik, ik, ik. Nederland verkeert in een gezagscrisis. Het 
vertrouwen in overheid en instanties is onder corona dramatisch toegenomen. Onze 
samenleving vertoont kenmerken van een low trust  society, een samenleving waarin het 
onderlinge vertrouwen laag is. ‘Als onze politici geen rolmodel zijn, als Mark Rutte in de 
toeslagenaffaire niet het goede voorbeeld geeft, waarom zouden anderen zich dan wel 
voorbeeldig gedragen?’  
 
De politieagent die vroeger angst en respect inboezemde, wekt nu woede en verontwaardiging, 
aldus de filosofe Tineke Beeckman. Bron: De Telegraaf, 19 december 2021. 
 
Premier Boris Johnson houdt zich niet aan coronaregels die hij zelf heeft 
ingesteld  
 
De Britse premier Boris Johnson is verder in verlegenheid gebracht nu foto’s zijn 
opgedoken van een ontmoeting op Downing Street 10, waarvan de premier steeds heeft 
beweerd dat het een vergadering betrof. Op foto’s die The Guardian publiceerde is echter te 
zien dat er wijn op tafel staat en dat er geen afstand wordt gehouden. 
 
De ontmoeting met zo’n twintig medewerkers in de tuin van de ambtswoning van de premier, 
vond plaats in mei 2020, toen het Verenigd Koninkrijk zich in een strenge lockdown bevond. 
Het kantoor van Johnson heeft steeds volgehouden dat het een personeelsbijeenkomst betrof. 
Op dezelfde dag had de toenmalige minister van Volksgezondheid Matt Hancock het Britse 
volk tijdens een persconferentie nog opgeroepen om zich aan de regels te houden en niet het 
mooie weer aan te grijpen om te gaan socializen tijdens het weekend. 

Johnson is de afgelopen tijd vaker getroffen door verhalen over mogelijke inbreuken op de 
coronaregels die hij zelf heeft ingesteld. Zo zouden er kerstfeestjes op Downing Street zijn 
georganiseerd in december vorig jaar terwijl op dat moment nog strengere regels golden dan 
in mei. 

De krant vraagt zich af of er maandenlang sprake was van het hanteren van een dubbele 
moraal: waar het volk zich aan de restricties moest houden, namen de politici en 
beleidsmakers een loopje met die regels. 

De foto die door de Guardian werd gepubliceerd, zou zijn genomen vlak nadat Johnson 
was ontslagen uit het ziekenhuis waar hij enkele nachten op de intensive care had 
doorgebracht wegens een coronabesmetting. Bron: AD, 20 december 2021. 
 
 
Boris Johnson en personeel op de foto met wijn in de tuin van Downing 
Street in mei 2020  
 
Exclusief: foto roept nieuwe vragen op voor nummer 10 na ontkenning van een sociaal 
evenement ten tijde van Covid-beperkingen. 
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Op de foto zijn Boris en Carrie Johnson te zien, flessen wijn en een gebrek aan sociale afstand, 
wat vraagtekens zet bij de aandrang van nummer 10 dat er een ‘werkvergadering’ aan de gang 
was. 
 
Boris Johnson is tijdens de lockdown afgebeeld met wijn en kaas naast zijn vrouw en 
maximaal zeventien medewerkers in de tuin van Downing Street, wat vragen oproept over het 
aandringen van nummer 10 op een ‘werkvergadering’. 
 
De foto werd gedeeld met de Guardian na de ontkenning van nummer 10 vorige week dat er 
op vrijdag 15 mei 2020 een sociaal evenement was met wijn, sterke drank en pizza binnen en 
buiten het gebouw. Johnsons woordvoerder zei dat het personeel van Downing Street ‘s 
middags en ‘ s avonds in de tuin aan het werk was. 
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Het beeld roept echter vragen op over die bewering. Flessen wijn zijn te zien, er is een gebrek 
aan social distancing en negentien mensen zijn verzameld in groepen over het terras en gazon 
van Downing Street. 
 
Destijds was de sociale vermenging tussen huishoudens beperkt tot twee personen, die elkaar 
alleen buiten en op een afstand van minimaal twee meter konden ontmoeten. Op werkplekken 
zei de begeleiding dat persoonlijke ontmoetingen alleen mogen plaatsvinden als ‘absoluut 
noodzakelijk’. 
 
Angela Rayner, de vice-leider van de Labour-partij, beschreef de foto als ‘een klap in het 
gezicht van het Britse publiek’, en voegde eraan toe: ‘De premier laat ons consequent zien dat 
hij geen rekening houdt met de regels die hij voor de rest van ons invoert. Vermeend drinken 
en feesten tot laat in de avond op nummer 10 toen de rest van ons pas onlangs een dagelijkse 
wandeling kreeg.’ 
 
De premier is geconfronteerd met een reeks beschuldigingen van feesten en socialiseren op 
nummer 10 terwijl Covid-beperkingen van kracht waren. Hij werd gedwongen een ambtelijk 
onderzoek te gelasten, hoewel het hoofd vrijdag aftrad vanwege beschuldigingen van zijn eigen 
kerstfeest. 
 
De afgelopen week werd beschreven als het ergste van het premierschap van de premier, met 
een grote opstand van Conservatieve parlementsleden over Covid-voorschriften, gevolgd door 
een historische verkiezingsnederlaag en het schokkende vertrek van de Brexit-minister, David 
Frost.  
 
In de nieuwe afbeelding die met the Guardian is gedeeld, zijn Boris Johnson en Carrie, die 
hun pasgeboren baby lijkt vast te houden, te zien rond een tafel met een kaasplank en wijn, 
samen met twee mensen waarvan wordt aangenomen dat ze een ambtenaar en een assistent 
zijn. Vorige week zei een woordvoerder van nummer 10 dat Johnson in de tuin werkte voordat 
hij om 19.00 uur met pensioen ging in zijn flat. 
 
Op die dag had Matt Hancock, toenmalig minister van Volksgezondheid, een 
persconferentie van 17.00 uur gegeven waarin hij mensen aanspoorde om zich aan de regels 
te houden en geen gebruik te maken van het goede weer in het meiweekend om in groepen te 
socializen. 
 
In die tijd waren scholen nog gesloten en kroegen en restaurants gesloten, met strenge 
controles op sociale vermenging. Meer mensen mochten terugkeren naar hun werkplek, maar 
de richtlijnen zeiden dat sociale afstand van twee meter te allen tijde moet worden gevolgd en 
‘alleen absoluut noodzakelijke deelnemers mogen vergaderingen bijwonen en gedurende de 
hele periode twee meter afstand moeten houden’. 
 
The Guardian meldde vorige week, als onderdeel van een gezamenlijk onderzoek met de 
Independent, dat Johnson aanwezig was geweest bij een vermeende sociale bijeenkomst in 
Downing Street op 15 mei 2020. Bronnen zeiden dat de premier ongeveer 15 minuten met het 
personeel had doorgebracht en een assistent op nummer 10 had verteld dat ze een drankje 
verdienden voor het ‘terugslaan’ van het coronavirus. 
 
Insiders beweerden dat ongeveer 20 medewerkers wijn en sterke drank dronken en pizza aten 
na een persconferentie op die dag, sommigen in kantoren op nummer 10 en anderen gingen 
de tuin in. Sommige medewerkers bleven tot laat in de avond drinken, beweerden ze. De 
bronnen beschreven het evenement als een ‘feestelijk’ gevoel gezien de aanvankelijke 
versoepeling van enkele beperkingen en het goede weer in Londen die dag. 
 
In reactie daarop zei  een woordvoerder van nummer 10 dat Johnson en het personeel in de 
tuin hadden gewerkt en geen verwijzing maakten naar de beschuldigingen van alcoholgebruik 
en socialisatie. De officiële woordvoerder van de premier zei vorige week: ‘In de zomermaanden 
gebruiken Downing Street-medewerkers de tuin regelmatig voor sommige vergaderingen. Op 
15 mei 2020 hield de premier de hele middag een reeks vergaderingen, onder meer kort met 
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de toenmalige minister van Volksgezondheid en Zorg en zijn team in de tuin na een 
persconferentie. 
 
‘De premier ging kort na 19.00 uur naar zijn residentie. Een klein aantal personeelsleden dat 
aan het werk moest zijn, bleef een deel van de middag en avond in de tuin van Downing Street.’ 
 
Hancock, die minister van Volksgezondheid was voordat hij moest aftreden na het overtreden 
van de regels voor sociale afstand met zijn assistent, Gina Coladangelo, zei dat het ‘niet waar’ 
was dat hij betrokken was bij een sociale bijeenkomst. ‘Na de persconferentie, die rond 17.53 
uur eindigde, debriefde Matt zijn eigen team en ging vervolgens naar de tuin van Downing 
Street om de premier te debriefen. Hij verliet Downing Street om 18.32 uur en ging terug naar 
het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg,’ zei de woordvoerder van Hancock. Er is 
geen suggestie dat hij dronk of te laat bleef. 
 
In het licht van het nieuwe beeld is het duidelijk dat nummer 10 stelt dat mensen die op het 
werk dronken destijds niet tegen de regelgeving waren. Een woordvoerder van Downing Street 
zei zondag: ‘Zoals we vorige week al zeiden, vinden werkvergaderingen in de zomermaanden 
vaak plaats in de tuin van Downing Street. Bij deze gelegenheid waren er 
personeelsvergaderingen na een persconferentie nummer 10. 
 
‘Downing Street is zowel het huis als zijn werkplek van de premier. De vrouw van de premier 
woont op nummer 10 en maakt daarom ook rechtmatig gebruik van de tuin.’ 
 
Er is een reeks beschuldigingen geweest dat Downing Street-medewerkers regels hebben 
overtreden door kerstfeesten te houden, waarbij de premier een Zoom-quiz voorzat en een 
toespraak hield bij een vertrek. 
 
Johnson beval een onderzoek nadat een video was gelekt naar ITV waarin assistenten lachten 
om een kerstfeest met wijn en kaas, en voorstelden om het door te geven als een zakelijke 
bijeenkomst. Simon Case, de kabinetssecretaris, trad terug uit het leiden van dat onderzoek 
nadat bleek dat zijn eigen kantoor een kerstfeest had gehouden en is vervangen door een 
andere hoge ambtenaar, Sue Gray.  
 
Rayner zei: ‘Dit beeld is volkomen hartverscheurend om te zien voor de mensen die de eerste 
golf van de pandemie aan de frontlinie van onze gezondheidszorg hebben doorgebracht, 
wanhopig hun geliefden missen, eenzaamheid verdragen, begrafenissen missen.’ Elke dag die 
voorbijgaat, lijkt een nieuwe gebeurtenis toe te voegen aan sue gray’s groeiende lijst van 
onderzoeken naar vermeende onwettige bijeenkomsten in Downing Street. 
 
‘De regering van Boris Johnson wordt geleid met de houding dat het één regel voor hen is en 
een andere voor alle anderen. Hij is totaal ongeschikt om ons land te leiden.’ Bron: The 
Guardian’ 19 december 2021. 
 
Nederlandse arts in Zuid-Afrika: ‘Misschien is Omikron uiteindelijk wel 
een zegen’ 
 
De Omikron-variant is ‘heel duidelijk minder ziekmakend’ dan de eerdere varianten van het 
coronavirus. Dat zegt Hugo Tempelman, een Nederlandse arts die al een lange tijd in Zuid-
Afrika werkt. ‘Misschien is Omikron uiteindelijk wel een zegen’, zegt hij met een slag om de 
arm. 
Tempelman maakte in november al kennis met de Omikron-variant, die in Zuid-Afrika het 
levenslicht zag. Met zijn Ndlovu Care Group (ndlovu is het zulu-woord voor olifant) is de 
Nederlander actief in Limpopo, een arm plattelandsgebied ten noordoosten van 
Johannesburg. Zijn inspanningen leverden Tempelman begin dit jaar een eredoctoraat van de 
Universiteit Utrecht op. Bron: AD, 19 december 2021. 
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RIVM-modellen onzeker, maar zeer verontrustend: deze cijfers zag het 
kabinet 
 
Het RIVM heeft het kabinet voorafgaand aan de persconferentie van gisteren zeer 
verontrustende voorspellingen voorgeschoteld. In modellen wordt rekening gehouden met een 
extreme overbelasting van de zorg. De modelleurs van het RIVM benadrukken wel dat er zeer 
grote onzekerheden zijn.  
 
Desondanks liegen de modellen er niet om. Omikron kan tot een piek leiden ‘die de 
zorgcapaciteit ruim kan overschrijden’, schrijft het RIVM. Als er niet verder wordt ingegrepen, 
en de huidige avondlockdown dus van kracht blijft, liggen er in februari mogelijk drie- tot 
ruim vijfduizend coronapatiënten op de intensive care, schetsen de rekenmeesters. Op de 
gewone ziekenhuisbedden zouden tegen die tijd tussen de acht - en zeventienduizend mensen 
met corona kunnen liggen. 
 
Dat is veel meer dan nu: momenteel liggen er 609 coronapatiënten op een ic-bed en 1714 op 
een klinische afdeling. Dagelijks zouden er zonder extra ingrepen tweeduizend mensen in het 
ziekenhuis terecht kunnen komen, vreest het rijksinstituut, nu zijn dat er gemiddeld ruim 
driehonderd.  
 
Het RIVM rekende ook scenario’s met een harde lockdown door. In één scenario begint die 
lockdown na de kerstvakantie, in een tweede scenario aan het begin van de kerstvakantie. In 
beide scenario’s overstijgt de basislijn van het model ruim de ‘code zwart’-grens van de 
Nederlandse ziekenhuizen. 

In onderstaande RIVM-grafiek tonen de lijnen de gemiddelde voorspellingen voor een bepaald 

scenario, de gekleurde vlakken om de lijnen heen laten de mate van onzekerheid zien.  

 
De scenario’s die het RIVM zaterdag aan het kabinet voorlegde © RIVM 

In het meest conservatieve scenario, dat van een strenge lockdown vanaf het begin van de 
kerstvakantie, zijn begin februari tussen de 800 en 3300 ic-bedden bezet. Wanneer de 
lockdown pas na kerst gaat beginnen, worden de voorspellingen nog veel donkerder. 

Het kabinet koos er gisteren, na het zien van de getallen, voor om de kerstvakantie niet af te 
wachten, en meteen een zware lockdown af te kondigen, die vanochtend al is ingegaan. De 
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hoop van Rutte en De Jonge is dat die week extra, in combinatie met de versnelling van de 
boostercampagne, genoeg is om het absolute doembeeld van code zwart te voorkomen. 

Marion Koopmans, viroloog bij het Erasmus MC, schrijft op Twitter dat de uitkomsten van de 
modellering ervoor gezorgd hebben dat het OMT, waar zij lid van is, aan de bel getrokken 
heeft. Er is een ‘grote mate van onzekerheid’ maar de aantallen ic-opnames zijn in de 
voorspellingen ‘hoger dan wat we tot nu toe gezien hebben’.  

Het RIVM benadrukt met klem dat veel rond Omikron nog onzeker is. ‘Het staat nog niet vast 
voor hoeveel opnames de variant kan zorgen, hoe goed de bescherming door eerdere 
besmettingen of vaccinaties is en wat de boostervaccinatiegraad gaat worden. Het zou dus ook 
kunnen dat de belasting op de zorg lager uitvalt. Het risico is nu echter te groot om niet heel 
snel maatregelen te nemen, aangezien de variant zich heel snel verspreidt. Als duidelijk is dat 
Omikroninfecties veel milder verlopen, dan zal snel een advies komen om de lockdown weer 
te versoepelen.’ 

In de modellen wordt ervan uitgegaan dat de Omikron-variant snel dominant wordt, dat die 
besmettelijker is dan de Deltavariant, dat de bescherming van vaccins tegen 
ziekenhuisopnames de helft is van die tegen de Deltavariant, en dat niet-gevaccineerden net 
zoveel gevaar lopen als bij de delta. Zeker over de vraag hoe ziekmakend Omikron is, bestaat 
nog veel onduidelijkheid. Bron: AD, 19 december 2021. 

 
NBA stelt zeven wedstrijden uit  
 
Vanwege een groot aantal coronabesmettingen onder profbasketballers in de VS, zag de NBA 
zich genoodzaakt al zeven wedstrijden uit te stellen. Het gaat onder meer om de wedstrijden 
Atlanta-Cleveland, Brooklyn-Denver en Philadelphia-New Orleans, die zondag (lokale tijd) 
gespeeld zouden worden.  
 
Vooral de Brooklyn Nets zijn hard getroffen. Tien spelers, onder wie sterren Kevin Durant, 
James Harden en Kyrie Irving, staan op de lijst met basketballers die zelf besmet zijn of in 
nauw contact hebben gestaan met iemand die corona heeft. Eerder konden ook al twee 
wedstrijden van de Chicago Bulls niet doorgaan, vanwege tien spelers die in quarantaine 
moesten. 
 
In totaal zijn dit NBA-seizoen al 75 spelers van 20 clubs in quarantaine geweest wegens een 
besmetting of nauw contact met een besmet persoon. ‘Dit gaat niet ineens van vandaag op 
morgen over’, zei Dallas-coach Jason Kidd zondag. ‘Dit blijft hier nog wel een tijdje.’ 
 
Het is onduidelijk hoeveel van de besmette spelers wel zijn gevaccineerd. Volgens de NBA is 97 
procent van alle spelers volledig gevaccineerd en heeft ongeveer 60 procent sinds vorige week 
een boosterprik gekregen. Bron: AD, 20 december 2021.  
 
Amerikaanse viroloog Anthony Fauci heeft gewaarschuwd voor een zware 
winter 
 
De bekende Amerikaanse viroloog Anthony Fauci heeft in een tv-interview 
zondagavond gewaarschuwd voor een zware winter nu de Omikron-variant van het 
coronavirus ‘over de wereld raast’. Zelfs als de nieuwe variant minder ziekmakend blijkt dan 
de deltavariant, kan Omikron verreikende gevolgen hebben, zegt de viroloog. ‘Als alles zo 
verder gaat als we nu denken, zullen onze ziekenhuizen over twee weken onder zeer hoge 
druk staan’, zei hij tegen NBC News. 
 
In de VS heeft zo’n zeventig procent van de bevolking ten minste een prik gehad. Zo’n vijftig 
miljoen Amerikanen hebben zich niet laten vaccineren. In het land zijn sinds het begin van 
de pandemie 800.000 coronadoden gevallen.  
 
Het vooruitzicht van een zware winter door een nieuwe golf van coronavirusinfecties 
staat haaks op het optimisme van Biden zo’n tien maanden geleden, toen hij voorspelde dat 
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het land tegen deze kerst nagenoeg weer normaal zou zijn. Fauci probeerde de eerdere belofte 
van de president te verdedigen. ‘Het idee om te hopen en te streven om na verloop van tijd van 
het virus af te zijn, is begrijpelijk en redelijk’, zei hij. ‘Maar het enige dat we zeker weten na 
bijna twee jaar ervaring met dit virus, is dat het echt heel onvoorspelbaar is.’ Bron: AD, 20 
december 2021. 
 
Nieuw coronavaccin van Novavax  genoemd Nuvaxovid 
 
Nederland en de andere landen in de Europese Unie krijgen mogelijk de beschikking over 
een nieuw coronavaccin. De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in 
Amsterdam, buigt zich maandag over het vaccin van Novavax. 
 
De beoordelaars kijken onder meer of het vaccin werkt en veilig is. Ook moeten 
ze beoordelen of de voordelen in de strijd tegen de pandemie groter zijn dan de nadelen van 
potentiële bijwerkingen. 
 
Het vaccin heet NVX-CoV2373 of Nuvaxovid. Het is ontwikkeld door het Tsjechische Praha 
Vaccines, dat vorig jaar werd gekocht door het Amerikaanse Novavax en sindsdien Novavax 
CZ heet. Mensen krijgen twee prikken, met drie weken tussen de beide inentingen. 
 
De Europese Commissie heeft alvast 100 miljoen doses van het middel besteld, met een optie 
op nog eens 100 miljoen doses. Daarvan zou Nederland 3,89 procent krijgen. 
 
Als het EMA positief over het Novavax-vaccin is, gaat dat advies naar de Europese Commissie. 
Die beslist over toelating. Daarna is het aan elk land afzonderlijk om te besluiten of het vaccin 
wordt gebruikt en voor welke groepen. In Nederland vraagt het ministerie van Volksgezondheid 
doorgaans eerst advies aan de Gezondheidsraad. 
 
Tot nu toe zijn vier vaccins toegelaten tot de Europese Unie: Comirnaty (van Pfizer en 
BioNTech), Spikevax (van Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) en een vaccin van het 
Nederlandse Janssen. Vier andere kandidaat-vaccins zitten een stap voor de 
goedkeuringsaanvraag: Sputnik V, CoronaVac (van Sinovac), Vidprevtyn (van Sanofi Pasteur) 
en VLA2001 (van Valneva). Bron: AD, 20 december 2021.  
 
Economie flink geraakt door lockdown, groei 2022 bijgesteld van 3,6 naar 
2,2 procent 
 
De harde lockdown die afgelopen weekeinde werd aangekondigd treft de Nederlandse 
economie stevig. De Nederlandsche Bank (DNB) komt in een snel berekend scenario volgend 
jaar uit op een groei van 2,2 procent. Oorspronkelijk verwachtte de centrale bank een 
economische groei van 3,6 procent voor 2022. In de ‘achterkantsigarenkistje-plus-
berekening’, zoals DNB-directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit Olaf Sleijpen het 
noemde, gaat de bank uit van een lockdown die het hele eerste kwartaal duurt. 
 
In 2023 veert de economie volgens de berekeningen weer op met een groei van 2,1 procent. Dat 
was in de oorspronkelijke raming die DNB had voorbereid juist een afzwakking naar 1,7 
procent. Dit jaar is de omvang van de economie met 4,5 procent toegenomen, denkt de 
centrale bank. Bron: Het Parool, 20 december 2021.  
 
FVD krijgt boete voor illegale kerstmarkt Wijster 
 
Waarnemend burgemeester van Midden-Drenthe, Cees Bijl, heeft Forum voor Democratie 
(FVD), de organisator van de kerstmarkt zondag in het Drentse Wijster, een bestuurlijke boete 
van 10.000 euro opgelegd. De partij had tot zondagavond 18.30 uur de tijd om het niet 
toegestane evenement te staken, maar toen op dat moment bleek dat de markt nog bezig was 
heeft de gemeente de bestuurlijke maatregel tegen de partij genomen.  
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De organisatoren was zondagmiddag al gemaand om de marktactiviteiten te staken op straffe 
van de dwangsom. De FVD beloofde dat ze nog slechts een demonstratie zouden houden. Die 
werd door de gemeente toegestaan. Maar de belofte om de markt te staken en verder te gaan 
met een demonstratie is volgens Bijl, niet nagekomen. Bron: Het Parool, 20 december 2021. 
 

 
 
Herman Engbers/ ANP  
 
VK meldt twaalf sterfgevallen na besmetting Omikron-variant 
 
In het Verenigd Koninkrijk zijn twaalf mensen overleden na besmetting met de Omikron-
variant van het coronavirus, heeft de Britse vicepremier Dominic Raab tegen Times Radio 
gezegd. Daarnaast liggen momenteel 104 mensen met deze variant in ziekenhuizen. 
 
De Britten hebben mede door Omikron te maken met een flinke opmars van het 
coronavirus. De variant is extra besmettelijk, maar er is nog steeds beperkt informatie 
beschikbaar over het gevaar.  
 
Afgelopen week werden in het VK bijna 550.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld, maar 
wetenschappers achten het waarschijnlijk dat dagelijks honderdduizenden mensen besmet 
raken. De regering heeft al nieuwe coronamaatregelen genomen voor Engeland en zou meer 
beperkingen overwegen. Bron: Het Parool, 20 december 2021.  
 
GGD’en passen strategie aan voor meer snelheid boosterprikken 
 
Verschillende GGD’en veranderen hun werkwijze om per uur meer boosterprikken tegen het 
coronavirus te kunnen zetten. Zo sluit de regio Utrecht tijdelijk alle kleine priklocaties en gaat 
een nieuwe priklocatie in Leeuwarden werken zonder prikhokjes.  
 
Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Utrecht: ‘Een kleine locatie heeft 
in verhouding meer medewerkers nodig dan een grote. Denk hierbij niet alleen aan artsen die 
prikken, maar ook aan medewerkers die het hele vaccinatieproces begeleiden zoals hosts, 
administratieve medewerkers en EHBO-ers.’ 
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Van de 29 locaties in Utrecht blijven er acht geopend, in Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, 
Veenendaal en Woerden. Op 27 december opent een nieuwe locatie in Houten. Iedereen die al 
een afspraak heeft staan op een kleinere locatie wordt opnieuw ingepland. Sommige mensen 
moeten daardoor verder reizen, maar dit is volgens de GGD ‘de enige manier waarop wij 
iedereen zo snel mogelijk kunnen vaccineren.’  
 
Ook in Friesland wordt de manier van prikken aangepast voor tijdswinst. Op 27 december 
opent een XXL-priklocatie in Leeuwarden. In die hal worden geen prikhokjes ingericht. 
Daardoor kunnen volgens de GGD 240 mensen tegelijkertijd een prik krijgen. Mensen kunnen 
op dezelfde stoel blijven zitten voor het verplichte kwartier wachttijd na de prik. Ook wordt de 
administratie vooraf gedaan, in plaats van in de prikhokjes.  
 
Op die manier kunnen er 4700 prikken per dag worden gezet, meer dan de helft van het totaal 
aantal dat dagelijks in de regio geprikt kan worden. Voor de andere locaties in de regio 
onderzoekt de GGD nog hoe er efficiënter gevaccineerd kan worden. 
 
Bij de priklocatie van de GGD Haaglanden in Rijswijk worden de boosterprikken al langer op 
een alternatieve manier aangeboden. Ouderen kunnen in de wachtkamer blijven zitten, terwijl 
de prikker langskomt. ‘We merken dat het prikken daardoor twee keer zo snel gaat’, aldus een 
woordvoerster. Een EHBO’er houdt de mensen in de gaten na de prik. Of de GGD deze 
strategie ook aanhoudt als jongere mensen aan de beurt zijn, weet de GGD nog niet. Komende 
week worden twee nieuwe XL-priklocaties geopend in de regio.  
 
In januari moeten alle volwassen Nederlanders een boosterprik tegen het coronavirus hebben 
kunnen krijgen. Op dit moment kunnen alle mensen van 59 jaar en ouder die langer dan drie 
maanden geleden hun laatste prik hebben gehad een afspraak maken. Bron: De Telegraaf, 20 
december 2021. 
 
Moderna: boosterprik versterkt afweer tegen Omikron 
 
Een boosterprik met het coronavaccin van Moderna werkt goed tegen de omicronvariant van 
het coronavirus. Dat claimt Moderna na onderzoeken. Volgens het bedrijf is de hoeveelheid 
antistoffen tegen omicron na de boosterprik 37 keer zo hoog als ervoor. ‘Deze gegevens zijn 
geruststellend’, zegt Moderna-topman Stéphane Bancel in een verklaring. 
 
Het gaat om voorlopige conclusies uit kleinschalig onderzoek. Twintig proefpersonen kregen 
een boosterprik met het vaccin om de werking te zien.  
 
Het Moderna-vaccin is een van de twee middelen die in Nederland gebruikt worden voor 
boosterprikken. Het andere vaccin is dat van Pfizer en BioNTech. Zij meldden twee weken 
geleden al dat hun boosterprik de bescherming tegen de Omicron-variant versterkt. 
 
Moderna zegt dat het ook werkt aan een boostervaccin dat speciaal gemaakt is om de 
omicronvariant te bestrijden ‘voor het geval het in de toekomst nodig wordt’. Bron: De 
Telegraaf, 20 december 2021. 
 
Aantal aangehouden relschoppers rond De Kuip opgelopen naar 78 
 
Rondom de wedstrijd Feyenoord - Ajax zondagmiddag in Rotterdam zijn in totaal 78 mensen 
aangehouden. Zij zijn onder meer opgepakt voor het bezit van zwaar illegaal vuurwerk, 
belediging, openlijk geweld en overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
Een klein aantal mensen zit nog vast, meldt de politie maandag. Zondagavond werden nog 64 
aanhoudingen gemeld. 
 
De meeste aanhoudingen waren voor de wedstrijd en hadden te maken met het bezit van 
vuurwerk. De relschoppers waren samengekomen bij De Kuip in de aanloop naar de beladen 
voetbalwedstrijd. Ook de spelersbus van Ajax werd, toen die bij het stadion arriveerde, belaagd 
met rookbommen en vuurwerk. Bron: De Telegraaf, 20 december 2021.  
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PostNL blijft op volle sterkte om extra drukte op te vangen 
 
PostNL blijft de komende weken op volle sterkte om alle post en pakketten tijdig te kunnen 
bezorgen. Het bedrijf had al extra maatregelen genomen wegens grote drukte in de 
decembermaand. Die maatregelen worden in verband met de nieuwe lockdown tot half januari 
verlengd om de extra drukte op te kunnen vangen, meldt het bedrijf maandag.  
 
Al sinds half november, in aanloop naar sinterklaas en Black Friday, heeft PostNL de 
capaciteit van de pakketbezorging flink opgeschaald. Op een normale dag bezorgt PostNL zo’n 
1,1 miljoen pakketten per dag. Tijdens de periode rond de feestdagen kunnen dagelijks 2 
miljoen pakketten bezorgd worden. 
 
Vanwege de nieuwe lockdown zet PostNL nu tot in ieder geval 14 januari meer mensen in om 
de piekdrukte aan te kunnen. Zo draaien de sorteercentra 24 uur per dag en zeven dagen in 
de week door. Ook zijn er dagelijks zo’n 1500 extra pakketbezorgers op pad. 
 
Winkels met een PostNL-punt mogen tijdens de lockdown openblijven voor het aannemen en 
uitreiken van post en pakketten en het verkopen van (kerst)postzegels. Bron: De Telegraaf, 20 
december 2021. 
 
Mbo-opleidingen zorg en welzijn kregen meeste nieuwe aanmeldingen 
 
Afgelopen studiejaar (2020-2021) steeg het aantal studenten dat aan een mbo-opleiding begon 
het sterkst in de sector zorg en welzijn, zo schrijft de Keuzegids bij de publicatie van de 
Keuzegids mbo 2022. De instroom steeg het sterkst bij de opleidingen maatschappelijke zorg, 
pedagogisch werk, sociaal werk, verpleegkunde en sport en bewegen. 
 
De Keuzegids is een consumentengids voor opleidingen in het mbo, hbo en universitaire 
bachelors en masters. Ook geeft de organisatie informatie over onder meer het aantal 
inschrijvingen van opleidingen.  
 
Voor het studiejaar 2019-2020 stonden vier van de mbo-opleidingen in de top vijf van sterkste 
stijgers ook al bovenaan, maar de twee studiejaren daarvoor ging het alleen om pedagogisch 
werk en verpleegkunde. De studierichting zorg en welzijn is de afgelopen jaren dus steeds 
populairder geworden, concludeert de Keuzegids. Vooral de stijging bij de maatschappelijke 
zorgopleidingen valt volgens de organisatie op. 
 
‘Mogelijk is de media-aandacht voor de stijging van het aantal mensen met psychosociale 
problematiek gedurende de pandemie hier een verklaring voor’, aldus de Keuzegids. De 
richting sport en bewegen is nieuw in de top vijf. ‘Wellicht heeft het vele thuiswerken en online 
studeren tijdens de lockdowns ook de interesse in deze opleidingen gestimuleerd.’ Bron: De 
Telegraaf, 20 december 2021. 
 
Ruzie over corona 
 
Conflicten over corona met vrienden en familie komen vaak voor, komt naar vorenuit 
onderzoek van EenVandaag onder ruim 30.000 mensen. Zes van de tien (59 procent) hebben 
hierover discussie met hun naasten. Eén op de zeven (15 procent) heeft zelfs ruzie. 
 
Vooral tussen gevaccineerden en ongevaccineerden gaat het vaak hard tegen hard. Ze kunnen 
over en weer maar weinig begrip opbrengen voor elkaars standpunten. Soms blijft het bij een 
stevig gesprek, maar regelmatig ontstaat ook ruzie tussen naaste familieleden of goede 
vrienden of wordt het contact zelfs verbroken. Iemand schrijft daarover: ‘Een van mijn 
kinderen wordt door de anderen uitgesloten voor de kerstdagen, omdat hij een ‘wappie’ zou 
zijn. Ik heb er geen goed gevoel bij.’  
 



208 
 

Zeven van de tien gevaccineerden in het onderzoek van EenVandaag hebben weinig of geen 
begrip voor mensen die er bewust voor kiezen om zich niet te laten vaccineren. Bron: De 
Telegraaf, 20 december 2021. 
 
Een op de zeven heeft ruzie met familie of vrienden over corona: ‘We 
mogen de kleinkinderen niet meer zien’ 
 
Meningsverschillen met mensen in je naaste omgeving over corona zijn heel normaal 
geworden, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. 59 procent heeft discussie met vrienden of 
familie. Bij één op de zeven (15 procent) gaat het zelfs om regelrechte ruzie.  
 
Vooral tussen gevaccineerden en ongevaccineerden gaat het vaak hard tegen hard. Dat 
varieert van een pittige discussie tot het verbreken van het contact. Dit komt vooral omdat 
beide groepen maar weinig begrip kunnen opbrengen voor elkaars standpunten. Twee derde 
(65 procent) vindt het spanningsveld tussen deze twee groepen de grootste tegenstelling die 
nu voor verdeeldheid zorgt in de samenleving. Aan het onderzoek deden 31.000 mensen mee. 
 
Zeven van de tien gevaccineerden in het onderzoek (70 procent) hebben weinig of geen begrip 
voor mensen die er bewust voor kiezen om zich niet te laten vaccineren. Zij noemen deze keuze 
‘egoÏstisch’ en ‘dom’. ‘Ongevaccineerden zijn alleen maar met zichzelf bezig’, vinden zij. ‘Ze 
hebben geen oog voor de zorg en de IC’s die vollopen en ook niet voor de gevolgen voor de hele 
samenleving’, motiveert een deelnemer. 
 
Veel gevaccineerden zijn van mening dat het vooral door de ongevaccineerden komt dat we nu 
weer met z’n allen in een lockdown zitten. ‘Het is hun keuze, maar ik moet daaronder lijden’, 
zegt iemand anders. Een kwart (28 procent) kan wel begrijpen dat een ander ervoor kiest om 
geen vaccin te nemen. Voor mensen die om medische redenen geen vaccin kunnen nemen is 
sowieso begrip. 
 
Veel gevaccineerden zeggen dat ze wel het gesprek met de andersdenkenden in hun omgeving 
zijn aangegaan. Een deelnemer schrijft daarover: ‘Mijn beste vriend blijkt een vaccinweigeraar 
te zijn. Daar hebben we veel discussie over, want hij kan dat in mijn ogen niet motiveren.’ 
Dichter tot elkaar komen ze in die gesprekken meestal niet. 
 
Vaak wordt het gevoelige onderwerp na een tijdje vermeden. Maar het komt ook regelmatig 
voor dat er zoveel irritatie ontstaat dat naasten elkaar minder zien of zelfs het contact helemaal 
verbreken. 
 
Veel panelleden vertellen over verwijdering van hun naaste familie: ‘Ik heb bijna geen contact 
meer met mijn zus. Ze spreekt met veel mensen tegelijk af en gaat daarna naar mijn ouders 
die een slechte gezondheid hebben. Ik stoor me hier enorm aan.’ 
 
En een dochter schrijft: ‘Ik heb gebroken met mijn moeder. Ze blijft maar complotwebsites 
met me delen. Ik heb haar geprobeerd uit te leggen hoe die sites werken, maar daar heeft ze 
geen boodschap aan. Nu ben ik er wel klaar mee.’ 
 
Een van mijn kinderen wordt door de anderen uitgesloten voor de kerstdagen, omdat hij een 
‘wappie’ zou zijn. Ik heb er geen goed gevoel bij. 
 
Aan de andere kant voelen de meeste ongevaccineerden zich juist niet begrepen (71 procent) 
door mensen die wel gevaccineerd zijn. Zij vinden het belangrijk dat iedereen voor zichzelf een 
vrije keuze kan maken. Ze hebben daarom over het algemeen wel begrip voor de keuze van 
gevaccineerden (80 procent).  
 
Maar omgekeerd willen ze ook graag begrip en respect terug voor hun eigen bewuste keuze 
om geen prik te halen. Het gevoel dat gevaccineerden in hun omgeving niet willen luisteren 
naar hun argumenten overheerst. Een ongevaccineerde zegt daarover: ‘Ik heb soms hele goede 
open en eerlijke gesprekken met vrienden die een mening hebben over ongevaccineerden. Ik 
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ervaar vaak drammerigheid en drang om me te overtuigen. Daar ben ik na een poosje niet 
meer van gediend en dan beëindig ik het gesprek.’  
 
Ook veel ongevaccineerde deelnemers vertellen verhalen over discussies met en verwijdering 
van dierbaren. ‘Mijn ouders willen per se dat ik ga vaccineren. Ze willen dat ik me telkens 
verantwoord voor mijn keuze. Ik vind dat behoorlijk respectloos, dus ik zoek ze minder op.’ 
 
Sommigen hebben het gevoel dat ze buitengesloten worden, in de samenleving en ook in hun 
eigen familie. Ongevaccineerden schrijven: ‘Mijn tante werkt in de zorg en heeft nul begrip 
voor ongevaccineerde mensen. Ze heeft verboden dat ik langskwam op de verjaardag van oma.’ 
Een ander: ‘Sommige voorheen vrienden willen niet meer afspreken omdat ik niet gevaccineerd 
ben. Ik ervaar dat als buitensluiten.’ 
 
Contact blijft bij meerderheid 
 
Bij een kwart van alle deelnemers die discussie of ruzie heeft met een familielid of vriend (28 
procent) verslechtert het contact langdurig. Dit geldt het meest voor mensen die ruzie hebben 
gekregen. 
 
Maar in de meeste gevallen verandert er niet zoveel. Voor 59 procent blijft het contact 
hetzelfde. Bij hen overheerst het gevoel dat corona het niet waard is om elkaar uit het oog te 
verliezen. Voor 4 procent levert een stevig gesprek zelfs meer begrip voor elkaar en een 
verbetering van de relatie op. Bron: Een Vandaag, 20 december 2021.  
 
College Heerlen erkent dat corona ‘klassenvirus’ is, buurten waar slechts 
de helft is gevaccineerd 
 
Corona is een klassenvirus, beaamt het Heerlense college na vragen van de SP. De ziekte komt 
vaker voor bij mensen in buurten waar de sociaal-economische omstandigheden slechter zijn. 
Bron: De Limburger, 20 december 2021. 
 
Eerste 60-minners kunnen afspraak maken voor boosterprik  
 
De eerste mensen die jonger zijn dan zestig jaar, kunnen op grond van hun leeftijd een 
afspraak maken voor een boostervaccinatie. Het gaat om mensen die in 1962 zijn geboren. 
Dat heeft demissionair coronaminister Hugo de Jonge maandag aangekondigd. 
 
Mensen van zestig jaar en ouder krijgen voorrang bij hun boosterprik omdat zij meer risico 
lopen bij een coronabesmetting. Bovendien zijn zij begin dit jaar als eersten ingeënt, dus kan 
hun afweer eerder afgezwakt zijn.  Bron: Omroep Gelderland, 20 december 2021. 
 
Kinderopvang ondanks harde lockdown gewoon open 
 
Terwijl bijna alles dicht gaat, blijven de kinderdagverblijven en gastouderopvang gewoon open. 
Opvangorganisaties reageren verheugd. De overweging: ‘Het aantal besmettingen bij kinderen 
van 0 tot 4 jaar is tot nu toe laag.’ 
 
‘Wij zijn hier heel content mee. Onder 0- tot 4-jarigen gaat corona minder snel rond dan in 
basisscholen. Vanuit dat perspectief snappen we het wel’, reageert Herbert Prins, directeur 
van kinderopvang Avonturijn in de Achterhoek. 
 
Ook KION in Nijmegen is blij, vooral voor de ouders. ‘Maar we zijn ook bezorgd. De 
besmettingen lopen best snel op. We vragen ouders daarom om altijd de beslisboom te 
checken voordat ze hun kind naar de opvang brengen.’ Dat benadrukken ze ook in Zutphen, 
bij HIP. ‘Bij binnenkomst een mondkapje en overdracht heel kort. De leidsters doen de 
schoenen en jassen van de kinderen uit.’ Bron: Omroep Gelderland, 20 december 2021. 
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‘Regeringsbeleid splijt gezinnen’, actievoerders verzamelen zich in 
Lichtenvoorde 
 
Er klinkt geroezemoes bij het verzetsmonument aan de Hendrik Leemreizestraat in 
Lichtenvoorde. Tussen de 50 en 60 demonstranten zijn er zondagavond aanwezig. Ze 
demonstreren in stilte tegen het coronabeleid. Er heerst een ontspannen en open sfeer. 
Tegelijk zijn de zorgen enorm onder de aanwezigen. 
 
‘Families worden gespleten doordat sommige mensen twijfelen zich te laten vaccineren. 
Mensen verbreken het contact omdat ze nog twijfelen’, vertelt Priscilla. Ze maakt zich grote 
zorgen. ‘In mijn nabije omgeving merk ik toenemende verdeeldheid. Overal is de verdeeldheid 
te merken die door dit kabinet is veroorzaakt.’ 
 
Priscilla legt uit hoe de vaccinatiedrang haar steeds verder in een hoek drijft en ook voor 
problemen zorgt binnen haar gezin. ‘Mijn kinderen zijn de dupe van de twijfels die ik heb. Nu 
het vaccin na twee keer prikken z’n bescherming verliest, zie ik steeds meer grond om te 
twijfelen aan de werking. Als je dat zegt ben je een wappie, sta je buitenspel en nemen mensen 
je niet serieus. De tweedeling is enorm zorgelijk’, zegt ze met waterige ogen. ‘Het is zo erg, het 
snijdt dwars door gezinnen.’  
 
Ook Wilma is uit bezorgdheid gekomen. Ze wil verbinden met mensen die dezelfde zorgen 
ervaren. ‘Je merkt het iedere dag. De uitsluiting, de minderwaardige behandeling, het 
discriminerende beleid van deze regering. Het ergste is: mensen in de maatschappij staan 
erbij en kijken ernaar. Jongeren verliezen hun toekomst, raken depressief. Het bestaan is 
uitzichtloos voor sommigen, gevaccineerd of niet.’ 
 
Wilma vindt dat het kabinet onwaarheden verspreid over de vaccins. ‘Er wordt geschermd met 
zogenaamde wetenschappelijke bewijzen die constant van inzicht veranderen’, stelt ze. Ook 
zij maakt van dichtbij mee hoe families uiteengereten worden. ‘Discussies lopen hoog op 
waardoor mensen niet meer bij elkaar over de vloer komen. Het is verdrietig.’ 
 
Bij een groepje jongvolwassenen staat Jeffrey. Hij loopt geregeld mee met allerlei 
demonstraties tegen het coronabeleid. ‘Het heeft geen zin, ze doen er niets op uit. Als een 
demonstratie uit de hand loopt, ligt het altijd aan de demonstranten en nooit aan 
buitenproportioneel optreden van de politie’, klinkt het gefrustreerd. 
 
Even daarvoor, bij het begin van de demonstratie, is de politie langs geweest om te wijzen op 
de afstandsregel. De demonstranten blijven een uur en verdwijnen daarna weer. Sommigen 
geven aan er morgen weer te staan. Bron: De Telegraaf, 20 december 2021. 
 
Lockdown drama voor ondernemers: ‘Retail en horeca worden kapot 
gemaakt’ 
 
‘Schandalig. De retail en horeca worden kapot gemaakt. Zonder reden. Paniekvoetbal is het.’ 
Cor Molenaar uit Oosterbeek, retaildeskundige en hoogleraar e-marketing aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam, is boos. Het kabinetsbesluit om vanwege corona niet-essentiële 
winkels te sluiten, kan volgens hem catastrofaal uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf: 
‘Dit raakt de leefbaarheid van plaatsen.’ 
 
‘De laatste twee weken van het jaar zijn topweken, waarin ondernemers veel geld moeten 
verdienen, want straks breekt de stille periode aan’, zegt hij. ‘Ze hebben geïnvesteerd in 
voorraden die nu voor een deel blijven liggen én er komt geen geld in de kassa.’ 
 
Ondanks de aanhoudende beperkingen is de grote klap in de winkelstraten tot nu toe 
uitgebleven. Maar het aantal winkeliers in problemen neemt hand over hand toe, weet niet 
alleen Molenaar, maar ook Hans Klein Swormink, programmamanager Zwaar Weer van de 
Kamer van Koophandel. 
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‘Er waren een heleboel steunmaatregelen, waardoor ondernemers konden pappen en 
nathouden. Die stopten en je zag dat ondernemingen begonnen om te vallen. In november is 
het aantal faillissementen al gestegen’, zet Molenaar uiteen. 
 
Met dalende omzetten en eventuele schulden die moeten worden afgelost, kan de last zo hoog 
oplopen dat ondernemers in de knel komen, volgens Hans Klein Swormink, 
Programmamanager Kamer van Koophandel. 
 
Ook moeten ondernemers weer gewoon belasting betalen, waarvoor tot voor kort uitstel kon 
worden verkregen. Klein Swormink: ‘Met dalende omzetten en eventuele schulden die moeten 
worden afgelost, kan de last zo hoog oplopen dat ondernemers in de knel komen.’ 
 
Beiden hielden hun hart al vast voor januari. Molenaar: ‘Na de jaarwisseling krijg je drie 
maanden van weinig verkopen. Mensen zijn met andere dingen bezig: hebben net kerst gehad, 
zijn misschien een beetje in de schulden gekomen en houden de hand op de knip.’ 
 
Klein Swormink: ‘Januari en februari zijn de moeilijke maanden. In maart gaat het met de 
voorjaarscollecties weer een beetje kriebelen bij de mensen en neemt de koopzin toe.’ 
 
Daar komt deze lockdown nu bovenop. In een tijd van stijgende inflatie. Molenaar: ‘De lasten 
voor de burger stijgen sterk en de overheid compenseert dit niet of nauwelijks. Dit betekent 
dat het vrij besteedbaar inkomen krimpt. En er is internet: de internetverkopen zijn dit jaar 
met ruim twintig procent gestegen. Business die ten koste gaat van de lokale winkels.’ 
 
Spaarpotten zijn geleegd, pensioenen opgegeten, er wordt geleend bij familie en vrienden om 
maar een periode te kunnen overbruggen, volgens Cor Molenaar, Retaildeskundige en 
hoogleraar e-marketing. 
 
‘We hebben nu een situatie waarbij ondernemers als gevolg van de coronacrisis en 
beperkingen in de openingsuren niet veel eigen vermogen meer hebben, sterker nog: er wordt 
geleend’, zegt Klein Swormink. ‘Spaarpotten zijn geleegd, pensioenen opgegeten, er wordt 
geleend bij familie en vrienden om maar een periode te kunnen overbruggen.’ 
 
Molenaar herkent dit: ‘Ik spreek ondernemers die bij familie konden lenen, of uit hun 
pensioen, of nog een keer een hypotheek namen op hun huis. Allemaal dingen die heel slecht 
zijn voor de toekomst.’ 
 
De Kamer van Koophandel merkt dagelijks dat het aantal ondernemers stijgt dat kampt met 
financiële en hierdoor vaak ook emotionele problemen.  
 
Klein Swormink hoopt dat zij in elk geval erover praten: ‘Bel naar de Kamer van Koophandel. 
We hebben een team klaarstaan met Zwaar Weer-specialisten die een luisterend oor bieden. 
Daardoor ontstaat rust om een volgende stap te kunnen nemen.’ Bron: AD, 20 december 
2021. 
 
Hugo De Jonge zegt blij te zijn met het nieuws dat het vaccin van 
Novavax goedgekeurd is 
 
Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zegt blij te zijn met het nieuws 
dat het vaccin van Novavax goedgekeurd is, maar voegt daar nog wel een kanttekening aan 
toe: ’De toelating is goed nieuws, maar ik zou nooit wachten op Novavax als ik niet 
gevaccineerd was. Ik zou er eentje nemen die we nu al hebben. Wacht niet op nieuw vaccin, 
zou ik zeggen, maar maak gebruik van bestaande vaccins. We zullen Novavax inkopen, 
maar het gaat echt nog even duren.’ Bron: AD, 20 december 2021. 
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Honderd procent van eerder gevaccineerden moet booster halen om 
Omikrongolf in ziekenhuizen te voorkomen 
 
Honderd procent van de mensen die eerder ook gevaccineerd is zal de boosterprik moeten 
halen om een Omikron-golf in ziekenhuizen te voorkomen. Dat zei demissionair minister van 
Volksgezondheid (CDA) Hugo de Jonge vanmiddag na corona-overleg op het ministerie van 
Algemene Zaken. 
 
Volgens peilingen zou tachtig procent van de mensen bereid zijn de extra prik te nemen, maar 
dat is te weinig, vreest De Jonge. ‘De booster is niet nice to have, maar ‘need to have’. We 
spelen tegen Omikron echt een andere wedstrijd dan tegen de deltavariant. Maak die afspraak, 
haal die prik.’ De Jonge hoop dat ‘100 procent van de mensen’ die zich eerder al liet 
vaccineren, nu weer een prik haalt. ‘Anders belanden er te veel mensen in het ziekenhuis. We 
krijgen de hulp erbij van nog eens 500 militairen, dus in totaal 2000 militairen assisteren de 
GGD’en. Geneeskundestudenten helpen ook. We gaan het tempo opvoeren van 1 miljoen 
prikken deze week naar anderhalf miljoen volgende week.’ 
 
Eind januari moeten alle volwassenen die dat willen de extra vaccinatie gehad hebben. 
‘Natuurlijk is het een domper dat we nu zo de kerst ingaan, maar we moeten uit voorzorg 
handelen. We weten veel nog niet, ook hoe ziekmakend de mutant is. Dat gaan we ontdekken.’ 
Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Kerstlockdown overvalt horeca, hoe kom je van de voorraad af? ‘Niet 
verwacht weer te sluiten’ 
 
Koelcellen vol etenswaren bedoeld voor kerstlunches, wachten nu op een onbekende 
bestemming. Ondernemers in de horeca gingen vrijdag nog uit van goedgevulde restaurants 
tijdens de feestdagen en moeten nu maar hopen dat ze hun voorraad via bezorging aan huis 
kunnen slijten. Anders wacht de vuilnisbak. ‘Het is elke keer weer bijstellen en meebewegen.’ 
 
Een harde lockdown die zomaar uit de lucht komt vallen. Zo ervaren horeca-ondernemers de 
nieuwe coronamaatregelen die demissionair premier Rutte zaterdagavond afkondigde. ‘Het is 
een klap. We hadden niet verwacht dat we weer moesten sluiten. Een paar dagen voor kerst 
dichtgaan, is natuurlijk worst-case-scenario’, verzucht Esther Habers van restaurant Sizzles 
at te Park in Apeldoorn.  
 
Datzelfde gevoel heeft Semir Todic, eigenaar van onder meer Banka Hattem, Banka Nunspeet, 
Daandels Hattem en Tante Sjaan in Vierhouten. ’We hadden de hoop om december en de 
eerste weken van januari nog een beetje door te komen. Nu is het helemaal niks.’ De lockdown 
zag hij niet aankomen. ‘Geheel onverwachts, echt geheel onverwachts.’ 
 
Ondernemers zitten in hun maag met de voorraden. ‘We hebben natuurlijk al lang onze 
inkopen gedaan’, zegt Habers. ‘We moeten nu de switch van kerstdiner bij Sizzles naar een 
kerstdiner bij mensen thuis.’ Ook Todic zit opgescheept met ingekochte voorraad. ‘Met 
openingstijden tot vijf uur hadden we de voorraad al iets afgeschaald, maar voor de 
kerstvakantie hebben we juist weer opgeschaald.’  
 
Bij De Buren van Schimmelpenninck in Deventer wordt bederfelijke waar verdeeld onder 
werknemers. Een deel gaat naar het Leger des Heils. ‘We gooien niets weg’, zegt Frank Elbers. 
Hij hoopt op compensatie voor gederfde inkomsten. ‘We hebben onze pensioenen in eigen 
beheer, daar zit je ook vanaf te snoepen.’ Het Zwolse café Het Beugeltje gaat in winterslaap, 
zegt Patrick Keuning. ‘ We hebben de koelkasten uitgezet. Ik heb nog wat verse spulletje mee 
naar huis kunnen nemen, maar ook een boel moeten weggooien helaas.’ 
 
Hoe lang de ‘winterslaap’ nog gaat duren, is ongewis. ‘Ik kan me niet voorstellen dat er binnen 
nu en drie weken ineens zoveel verandert. Ik denk dat wij zeker tot februari dicht zijn’, zegt 
Keuning. ‘Daar ga ik vanuit.’ Moedeloosheid maakt zich meester van veel horeca-
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ondernemers, en ook van Keuning. ‘Weet je, ik ben helemaal niet meer onder de indruk ofzo. 
Het begint een beetje te wennen. Dat zeg ik natuurlijk met tegenzin.’  
 
De Apeldoornse burgemeester Ton Heerts had zaterdagavond al contact met bezorgde 
ondernemers. ‘Mijn eerste indruk is dat de lockdown een enorme klap voor ze betekent. Dat 
raakt mij enorm. Door het scherm zag ik de tranen.’ De gemeente belegde zondag een 
bijeenkomst voor ondernemers om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. ‘Er is veel 
ingekocht om kerstlunches te verzorgen. Wat nu in de koelkast zit, moet niet bij het vuilnis 
terechtkomen. Het is zaak om die inhoud bij onze inwoners op tafel te krijgen. Dat is voor ons 
momenteel topprioriteit.’  
 
Heerts zegt dat de gemeente Apeldoorn de ondernemers wil bijstaan waar nodig. ‘Aan onze 
inwoners doe ik dan de oproep om vooral lokaal te bestellen. Laat die landelijke lijnen de 
komende periode maar even links liggen. Het voordeel is dat we lokale bedrijven in de benen 
houden. Sommigen zijn nog maar net begonnen. Die moeten we helpen.’ Heerts zegt dat 
Apeldoornse ondernemers ook gebruik kunnen maken van een lokale financiële 
tegemoetkoming, die onlangs is opengesteld. ‘Los van de landelijke regeling is er lokaal 
maatwerk.’ 
 
Het Apeldoornse restaurant Zenith is in oktober vorig jaar begonnen. ‘We hebben eigenlijk 
nog geen een maand normaal gedraaid’, zegt Joey Stinissen. ‘Het is elke keer weer bijstellen 
en meebewegen. Het is wat het is en meer kunnen we niet doen.’ Ook collega Esther Habers 
van Sizzles at te Park probeert de moed erin te houden. ‘Tuurlijk laat je een traan met z’n 
allen. Het is wel bijzonder dat je weet dat je de komende maand geen gasten in je restaurant 
hebt, maar daar kun je niet in blijven hangen. Je moet weer door.’  
 
Om ervoor te zorgen dat de eigen inwoners zo lokaal mogelijk gaan inkopen, hebben gemeente 
Apeldoorn, binnenstadsmanagement en ondernemers afgesproken het 
onlineplatform uitinapeldoorn.nl op te poetsen. Hierop kunnen ondernemers, zowel die in de 
horeca als die uit andere sectoren, hun producten presenteren. ‘Alle actie is erop gericht om 
de ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren’, zegt binnenstadsmanager Marco Bod. ‘Daar 
hebben ondernemers zelf ook een rol in. Zorg dat je alles goed voor elkaar hebt en meld je dan 
vooral aan.’  
 
,Je probeert alles uit de kast te halen, maar op een gegeven moment houdt het wel op’, sprak 
de Friese restauranteigenaar Baukje Haarsma bij EenVandaag in tranen. Het restaurant van 
Baukje en vriend Willem Adema ontvangt geen coronasteun, omdat het wegens 
verbouwingen twee jaar dicht was. 
 
Nu de uitspanning weer in bedrijf is, gaat de horeca opnieuw dicht. Om de Leeuwarders te 
helpen zijn bezorgde klanten van In de Brouwerij een inzamelingsactie gestart. Te bijzonder 
om verloren te gaan, klinkt het. ‘We moeten dit soort ondernemerschap koesteren. Laten we 
daarom allemaal ons steentje bijdragen.’ Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Horeca wacht nog altijd op regeling ter compensatie van hun 
al ingekochte voorraden  
 
Volgens Robèr Willlemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, wacht de horeca nog 
altijd op een regeling ter compensatie van hun al ingekochte voorraden die door de sluiting 
van eetgelegenheden niet zullen worden verkocht. 
 
Bij het tv-programma Goedemorgen Nederland noemt Willemsen het ‘pijnlijk’ dat de overheid 
er ‘op deze manier’ mee omgaat. De fut is er bij veel ondernemers uit, zegt de KHN-voorman. 
Voor velen is het niet meer vol te houden. 
December is voor de horeca heel belangrijk qua inkomsten, omdat er doorgaans veel 
festiviteiten zoals bedrijfsfeesten, kerstborrels, uitgebreide diners, dagjes uit of weekendjes 
weg plaatsvinden. Compensatie zou volgens KHN op zijn plaats zijn. 
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‘Wat mij betreft gaat dit voedsel niet allemaal naar de wilde zwijnen op de Veluwe, maar gaat 
het gewoon heel netjes bezorgd worden voor een goede vergoeding op de tafels tijdens kerst in 
vele huishoudens’, zegt de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts. Bron: AD, 20 december 
2021. 
 
De Efteling druk met telefoontjes na coronabesluit 
 
Attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel was volgens woordvoerder Steven van Gils zondag 
druk met telefonische vragen over de coronasluiting, ook al probeert het attractiepark veel 
telefoontjes af te vangen door op z’n website allerlei vragen te beantwoorden.  
 
Volgens Van Gils is die telefonische drukte overigens niet echt nieuw. ‘We zijn het gewend, na 
elke corona-persconferentie bellen mensen met vragen.’ Mensen hebben bijvoorbeeld vragen 
over boekingen en reserveringen. Hoe lang zijn tickets of cadeaukaarten nog geldig, hoe zit 
het met de geldigheidsduur en eventuele compensatie van abonnementen, wat te doen met 
boekingen voor het hotel et cetera. Op veel van dergelijke vragen probeert de Efteling ook op 
haar site al antwoord te geven. 
 
Een sluiting zoals nu vanwege het besluit van het kabinet tot een harde lockdown, is volgens 
Van Gils erg vervelend. ‘Maar wat moet, dat moet. We willen immers allemaal het liefst zo snel 
mogelijk weer op de normale manier open.’ De komende weken worden gebruikt om op te 
ruimen, schoon te maken en onderhoud te plegen. ‘Als de sluiting lang gaat duren, moeten 
we ook de attracties een keer laten draaien, zodat die goed blijven werken.’ 
 
De Efteling besloot zelf ook het Efteling Hotel en vakantiepark Loonsche Land tot in elk geval 
14 januari te sluiten, omdat bij het op slot gaan van het park altijd veel minder gasten voor 
bijvoorbeeld het hotel zijn. Bosrijk is wel open. 
 
De aankondiging dat vanaf zondag een harde lockdown zou gelden voor onder meer nagenoeg 
alle winkels, zorgde zaterdag op veel plaatsen voor extra drukte van mensen die nog snel 
inkopen wilden doen, onder meer in de binnenstad van Tilburg. Tot heel grote problemen 
leidde dat voor zover bekend niet. Bron: BN De Stem, 20 december 2021. 
 
In VK zijn twaalf mensen overleden na besmetting met Omikron 
 
De Britse vicepremier Dominic Raab zegt tegen Times Radio dat er in het Verenigd 
Koninkrijk inmiddels twaalf mensen zijn overleden na besmetting met de Omikron-variant. Er 
liggen daanaast 104 patiënten met de variant in het ziekenhuis. 
 
Omikron maakt een flinke opmars onder de Britten. In het Verenigd Koninkrijk zijn sinds de 
ontdekking, vorige maand, ruim 37.000 infecties met de variant bekend. De autoriteiten 
denken dat het werkelijke aantal Omikron-besmettingen veel hoger ligt. 
 
Afgelopen week werden bijna 550.000 nieuwe besmettingen gemeld. Wetenschappers denken 
dat het dagelijks om honderdduizenden infecties gaat. De regering heeft al nieuwe 
coronamaatregelen genomen en zou meer beperkingen overwegen. Bron: AD, 20 december 
2021. 
 
Ic-hoofd UMC: overheid vraagt wel heel veel van de niet kwetsbare groep 
 
Te vroeg, te hard, te weinig fijnzinnig en op onzekere modellen gestoeld. Ic-hoofd Armand 
Girbes van Amsterdam UMC vindt dat de overheid met de harde lockdown wel een hele hoge 
prijs vraagt aan de niet-kwetsbare groep. 
 
We weten dat Omikron veel besmettelijker is, maar er zijn veel vragen over hoe ziekmakend 
deze variant is. U belt met uw collega-intensivisten in het buitenland en u leest de medische 
literatuur. Wat is uw indruk? 
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‘Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat Omikron zieker maakt, sterker: er zijn eerder 
aanwijzingen dat Omikron minder ziek maakt. Maar de gegevens uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika 
zijn nog moeilijk te interpreteren, omdat daar vooral veel besmettingen zijn onder jongeren. 
Vergelijkingen met andere landen zijn ook moeilijk omdat we onder meer met verschillende 
vaccinatiegraden van de bevolking zitten. Uiteindelijk zullen we toch moeten zien hoe het hier 
uitpakt.’ 
 
RIVM-directeur Jaap Van Dissel zei tijdens de laatste persconferentie dat hij daar niet op wil 
wachten omdat het dan te laat is om het bij te sturen. Hij zei ook: stel dat Omikron veel milder 
blijkt, dan hebben we met een harde lockdown in elk geval het aantal besmettingen 
teruggebracht. Valt daar wat voor te zeggen? 
 
‘Ik sta daar ambivalent tegenover. Het OMT schermt met een model waarbij er meer dan 
honderd mensen per dag naar de ic moeten. Dat ziet er desastreus uit, maar in die modellen 
zit ontzettend veel onzekerheid. Wat we wel weten is dit: het is buitengewoon nuttig om zo 
veel mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren met een derde prik. Ik begrijp niet waarom 
de overheid zo weinig fantasie en improvisatievermogen benut om vol op de boostercampagne 
in te zetten. Er staan nu schoolgebouwen leeg, er zijn genoeg vrijwilligers die willen prikken – 
daar moet de overheid op inzetten. 
 
Iets anders wat de overheid zou kunnen doen, is het aanspreken van de risicobevolking. Daar 
moet meer awareness komen. Als je extra kwetsbaar bent voor ziekenhuisopname door de 
bekende risicofactoren zoals hogere leeftijd of onderliggende ziekten en bovendien geen of 
onvoldoende antilichamen hebt, let dan extra op. Ik heb tegen mijn ouders ook gezegd: ‘Zolang 
je de derde prik niet hebt gehad, blijf dan zoveel mogelijk thuis’. Op de ic zien wij bijna 
uitsluitend ongevaccineerde mensen tussen de 50 en 75 jaar. Ook ouderen die nog maar twee 
prikjes hebben gehad lopen een risico op een ernstiger verloop van Covid. Heel zeldzaam zien 
we een twintiger of een dertiger, maar die hebben gewoon echt pech, zoals je ook pech kan 
hebben door een auto-ongeluk. 
 
Dat we nu alle mensen die weinig risico lopen, hetzij omdat ze gevaccineerd zijn, hetzij omdat 
ze jong zijn, hetzij omdat ze Covid hebben doorgemaakt, nu deze harde lockdown opleggen, 
dat vind ik nogal wat.’ 
 
U pleit ook al sinds mei voor een breed debat met onder meer politici, journalisten, 
ondernemers, ethici en filosofen over hoe we om moeten gaan met de schaarse ic-capaciteit. 
U vindt het niet eerlijk dat Covid altijd voorrang krijgt. 
 
‘Dat vind ik al vanaf het begin van de pandemie, maar ik begin er steeds meer moeite mee te 
krijgen. Iemand zei tegen mij: ‘Het lijkt wel alsof je aan alles dood mag gaan, behalve aan 
Covid’. Er is een tekort aan capaciteit, maar alles wat er beschikbaar is gaat met voorrang 
naar coronapatiënten, waarmee we andere patiënten tot tweederangs patiënten verklaren. 
Vorige week tijdens mijn dienst op de non-covid-ic heb ik hemel en aarde bewogen om een 
patiënt toch een hele zware oncologische ingreep te kunnen laten ondergaan. Dat is niet 
gelukt. Ondertussen krijg ik wel het bericht: ‘Armand, je moet meer covidplekken maken’. 
 
Binnen die ic-schaarste moet je toch proberen om zo effectief en eerlijk mogelijk te verdelen. 
Dat betekent dat we voor ic-covidpatiënten de opnamecriteria zullen moeten bijstellen. Dat 
klinkt hard, maar de opnamecriteria voor de andere patiënten zijn sinds 2020 feitelijk al heel 
erg veranderd. In een-op-een gesprekken met collega’s proef ik dat ze het met me eens zijn, 
maar niemand wil hierin met me meelopen. In de hele maatschappij gaat iedereen deze 
discussie het liefst uit de weg.’ 
 
In Nederland ligt de lat om op de ic te komen al wat hoger dan in veel andere landen. Als je 
die lat nog hoger legt, dan kan dat levens van covidpatiënten kosten.  
 
‘Ja, dat risico is er. Net zo goed als dat er mensen met andere ziektes nu een hoger risico lopen 
om te sterven. Dat leed en dat nadeel is bij die categorie patiënten inmiddels al veel groter dan 
bij de covidpatiënten, schat ik in, zeker op de langere termijn.  
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Dan komen we bij het onderdeel van wat ik braafpraterij noem. Het is heel braafpraterig om 
te zeggen: ‘Iedereen die een kans heeft om te overleven, moeten we een kans geven’. We weten 
inmiddels: dertig tot veertig procent van de covid-patiënten die naar de ic gaat, gaat dood. 
Ondertussen weigeren we nu allemaal mensen bij wie de overlevingsscore véél beter is. Als je 
beperkte capaciteit hebt, dan moet je dus moeilijke keuzes maken. Nu worden er geen keuzes 
gemaakt. Ja, er wordt een keuze gemaakt door niet te kiezen. We kijken uitsluitend naar de 
covidpatiënten en wat er links, rechts en achter ons gebeurt, daar willen we vooral niet naar 
kijken.  
 
Ik wil 360 graden om me heen blijven kijken, maar ik kan dat niet in mijn eentje, terwijl de 
anderen aan braafpraterij blijven doen. Het wordt tijd dat we het over die olifant in de kamer 
gaan hebben.’ Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Priklocatie Amersfoort proeftuin voor nog sneller boosteren: geen eigen 
hokje maar op een stoel in een rij 
 
Tijd voor een gezellig praatje met iemand die een vaccinatie krijgt is er nu nauwelijks meer. 
In de Rijtuigenloods in Amersfoort zet de GGD regio Utrecht alle zeilen bij om de gestage 
stroom van mensen in te enten. Het tempo is zo’n duizend personen per dag. 
 
De Rijtuigenloods naast treinstation Amersfoort Centraal is momenteel proeflocatie voor een 
efficiëntere manier van werken. Het systeem waarin prikkers in hun eigen hokje - een met 
schermen afgezette ruimte - wachten tot een cliënt langskomt om te worden geprikt, heeft 
plaatsgemaakt voor een andere manier van werken. 
 
‘Nu nemen mensen plaats in een lange rij van achter elkaar geplaatste stoelen’, zegt GGD-arts 
Annelein Kuiperbak. ‘Ze ontbloten vervolgens hun bovenarm en wachten totdat er een prikker 
langskomt met een karretje waarop al het nodige materiaal ligt. We werken deze vrijdag met 
zes prikkers. Als dit goed bevalt, gaan we kijken of we dit kunnen doorvoeren op onze andere 
grote locaties.’ 
 
Het oude systeem had vooral als nadeel dat het te veel tijd kostte. ‘Een prikhokje was soms 
meer dan vijf minuten bezet’, zegt de arts. ‘Mensen deden hun jas uit, vervolgens moest er een 
trui of vest uit en dan werd de bovenarm ontbloot. Na de prik moesten ze zich weer aankleden. 
Die tijd hebben we niet meer. Met veel jongere mensen ertussen ging het wel sneller, maar nu 
we ook de boosterprik zetten, komen er vooral ouderen.’ 
 
De meesten mensen die nu gevaccineerd worden hebben al twee prikken gehad, ze weten hoe 
het werkt, aldus  Annelein Kuiperbak, GGD-arts. 
 
Het systeem vraagt nogal wat logistieke inspanning om alles vlekkeloos én snel te laten 
verlopen. In een afgezette ruimte in de Rijtuigenloods zijn vier mensen continu bezig om het 
vaccin vanuit aangeleverde flacons over te brengen in de injectiespuit. Dat moet precies 0,3 
milliliter Pfizer zijn. Na die handeling kijkt een ander of de spuit goed gevuld is en goed te 
gebruiken is. Vervolgens brengen ‘runners’ het vaccin naar de prikkers. 
 
Runner Ronald loopt in een vlot tempo. naar de karretjes waarmee de prikkers langs de 
cliënten gaan. In zijn hand heeft hij een kartonnen bakje met vijf spuiten. Vervolgens 
controleert de prikker of de spuit er goed uitziet. ‘Dus drie mensen hebben dit bekeken voordat 
er wordt geprikt.’ 
 
Kuiperbak, die vandaag de enige aanwezige arts is en daarom ‘voor alles en nog wat’ wordt 
aangesproken of opgeroepen, merkt dat de mensen goed meewerken en weinig vragen hebben. 
‘De meesten hebben al twee prikken gehad, ze weten hoe het werkt.’ Doordat er voornamelijk 
senioren komen heeft wel 30 procent, schat Kuiperbak, iets op de gezondheidsverklaring 
aangekruist. ‘In de meeste gevallen gaat het om het gebruik van bloedverdunners. Die mensen 
moet ik dan even spreken.’ 
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Vanaf vandaag is de Rijtuigenloods niet alleen overdag open. Van acht uur ‘s morgens tot tien 
uur ‘s avonds staan de deuren open. Wel alleen voor mensen die een afspraak hebben 
gemaakt, zo waarschuwden de GGD en gemeente Amersfoort nog dit weekend.  
 
Want op de priklocatie op de Wagenwerkplaats was het afgelopen week erg druk, ook met 
mensen die zonder afspraak langskomen. Het ging daarbij zowel om mensen die nog niet in 
aanmerking komen voor de boostervaccinatie, maar ook om mensen die wel uit het juiste 
geboortejaar komen, maar die nog geen afspraak gemaakt hebben. De afgelopen tijd heeft de 
gezondheidsdienst af en toe mensen zonder afspraak toch geholpen, maar stopt daar nu naar 
eigen zeggen mee. ‘Om iedereen zo snel mogelijk te kunnen vaccineren en het proces eerlijk 
te laten verlopen gaan wij hier vanaf zaterdag heel strikt mee om. Voor de boosterprik is een 
afspraak áltijd nodig’, aldus de GGD Regio Utrecht. Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Een infectiecluster op legerbasis Hansen is uitgegroeid naar zeker 180 
besmettingsgevallen 
 
Een infectiecluster op de Amerikaanse legerbasis Hansen, op het zuidelijke Japanse eiland 
Okinawa, is uitgegroeid naar zeker 180 besmettingsgevallen. De uitbraak op de basis is 
aanleiding van zorgen over verspreiding naar de lokale bevolking. 
 
Afgelopen vrijdag testte een Japanse medewerker van Hansen positief op de Omikron-
variant van het coronavirus. Bij hoeveel van de 180 gevallen het om besmetting met de 
virusvariant gaat, is nog niet bekend, aldus de Japanse regering. 
 
‘De Japanse regering dringt er bij de Verenigde Staten op aan om ervoor te zorgen dat alle 
medewerkers van de militaire bases in Japan zich aan de maatregelen houden en streng op 
te treden bij overtredingen’, zegt kabinetschef Hirokazu Matsuno. Bron: AD, 20 december 
2021. 
 
De Russische gezondheidsdienst heeft in het afgelopen etmaal 27.022 
nieuwe coronabesmettingen vastgesteld 
 
De Russische gezondheidsdienst heeft in het afgelopen etmaal 27.022 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld. Iets minder dan een dag eerder, toen er 27.967 positieve 
tests werden afgenomen. Er werden de laatste 24 uur 1019 sterfgevallen ten gevolge van 
Covid-19 geregistreerd. Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Om meer boosterprikken per uur te kunnen zetten veranderen diverse 
GGD’s hun werkwijze  
 
Om meer boosterprikken per uur te kunnen zetten, veranderen diverse GGD’s hun werkwijze. 
Een nieuwe XXL-priklocatie in Leeuwarden gaat bijvoorbeeld werken zonder prikhokjes, 
waardoor 240 mensen tegelijkertijd een prik kunnen krijgen en op dezelfde stoel blijven zitten 
na de prik. Ook wordt de administratie vooraf gedaan. 
 
Op die manier kunnen er 4700 prikken per dag worden gezet, meer dan de helft van het totaal 
aantal dat dagelijks in de regio geprikt kan worden. Bij de GGD-priklocatie in Rijswijk worden 
de boosterprikken al langer op een alternatieve manier aangeboden. Ouderen kunnen in 
de wachtkamer blijven zitten, terwijl de prikker langskomt. 
 
‘We merken dat het prikken daardoor twee keer zo snel gaat’, zegt een woordvoerster. Een 
EHBO’er houdt de mensen in de gaten na de prik. Of de GGD deze strategie ook aanhoudt als 
jongere mensen aan de beurt zijn, weet de GGD nog niet. Komende week worden twee nieuwe 
XL-priklocaties geopend in de regio. Bron: AD, 20 december 2021. 
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Moderna claimt dat een boosterprik met diens coronavaccin goed 
werkt tegen de Omikron-variant 
 
Vaccinmaker Moderna claimt, na een voorlopig en kleinschalig eigen onderzoek onder twintig 
proefpersonen, dat een boosterprik met diens coronavaccin goed werkt tegen de Omikron-
variant. De hoeveelheid antistoffen tegen Omikron is na de boosterprik van 50 microgram 37 
keer zo hoog als ervoor, aldus de farmaceut.  
 
Een dosis van 100 microgram verhoogt het niveau 83 keer. ’Deze gegevens zijn 
geruststellend’, zegt topman Stéphane Bancel. Moderna zegt dat het ook werkt aan 
een boostervaccin dat speciaal gemaakt is om Omikron te bestrijden. ‘Voor het geval het in de 
toekomst nodig wordt.’ Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Belgische kinderen onder de 12 kunnen zich laten inenten  
 
Ook Belgische kinderen onder de 12 kunnen zich laten inenten tegen het coronavirus. 
Kinderen die extra kwetsbaar zijn doordat ze al een andere ziekte of aandoening hebben, 
krijgen net als in ons land voorrang. 
 
De verantwoordelijke Belgische ministers hebben besloten dat kinderen tussen de 5 en 11 
jaar als ze dat willen een prik mogen halen, twittert de Vlaamse zorgminister Wouter Beke. Ze 
krijgen dan het Pfizer/BioNTech-vaccin. Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Vijftigers kunnen afspraak maken voor booster 
 
De eerste vijftigers kunnen vandaag vanaf 11.00 uur online een afspraak voor een ‘oppepprik’ 
maken, twittert coronaminister De Jonge. Wie geboren is in 1962 is aan de beurt voor een 
booster. ‘Dan ben je zo snel mogelijk beter beschermd tegen Omikron.’ Bron: AD, 20 december 
2021. 
 
RIVM en Lareb onderzoeken of het mogelijk is om het kwartiertje 
wachten na de boosterprik te schrappen 
 
Het RIVM en bijwerkingeninstituut Lareb onderzoeken, op aanraden van het Outbreak 
Management Team, of het mogelijk is om het kwartiertje wachten na de boosterprik te 
schrappen. Als mensen na de boosterprik meteen de vaccinatielocatie kunnen verlaten, is het 
mogelijk om meer mensen te vaccineren. 
 
Het is niet bekend wanneer het onderzoek klaar is, laat het RIVM weten. Het is uiteindelijk aan 
de minister om een knoop door te hakken. Tot die tijd geldt het EMA-advies om een kwartier 
te wachten. Als mensen allergisch reageren op het vaccin, is de kans daarop het grootst in het 
eerste kwartier. Bron: AD, 20 december 2021. 

Het onderwijs wordt getroffen door de harde lockdown  

Het onderwijs wordt getroffen door de harde lockdown die het kabinet heeft ingesteld. 
Of scholen na de kerstvakantie op maandag 10 januari weer open kunnen, beslist het 
kabinet pas op 3 januari. Wij spraken Kim van Strien, hoofdbestuurder bij de Algemene 
Onderwijsbond in onze Live Nieuws Update. Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Orkest van Koninklijke Luchtmacht springt bij om te helpen bij het 
versnellen van de boosterprikken 
 
‘Normaal maken zij muziek.’ Het volledige orkest van de Koninklijke Luchtmacht springt bij 
om te helpen bij het versnellen van de boosterprikken. Deze week worden de muzikanten 
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opgeleid, waarna 25 van hen gaan werken als prikker en 30 gaan zorgen voor het aanmelden 
van de cliënten op de locaties. 
 
‘Fantastisch dat ze worden ingezet in de boostercampagne’, zegt een 
defensiewoordvoerder. De 55 orkestleden horen bij de groep van 750 extra militairen die het 
ministerie vorige week extra beschikbaar stelde. Defensie heeft in totaal nu 1500 mensen 
ingezet, waarvan zo’n vierhonderd in de teststraten. Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Get Boosted Now 
 
Grote Britse dagbladen als The Sun, The Guardian en The Daily Telegraph hebben vandaag 
een voorpagina met daarop de officiële vaccinatieslogan: Get Boosted Now. Oftewel: Haal nu 
je booster. De lezers worden voor een afspraak doorverwezen naar de website van 
gezondheidsdienst NHS. De overheid voert de campagne flink op vanwege zorgen om de 
veel besmettelijkere Omikron-variant. 
 
De Britten hebben de afgelopen maand massaal gehoorgegeven aan oproepen om een extra 
prik te halen. Britse media schreven dat mensen soms uren in de rij stonden voor vaccinatie. 
Volwassenen die drie maanden geleden hun tweede coronaprik kregen, komen in aanmerking 
voor de booster. Inmiddels heeft meer dan de helft van de 18-plussers zo’n aanvullende dosis 
vaccin gehad.  
 
De slogan ‘Get Boosted Now’ wordt ook gebruikt op persconferenties van premier Boris 
Johnson. Die staat daarbij achter een spreekgestoelte dat is voorzien van die tekst. Dat zorgt 
in het Verenigd Koninkrijk voor enige hilariteit, omdat de ‘o’ in het woord ‘now’ een grote gele 
ring is. Op sociale media wordt dat vergeleken met chips van het merk Hula Hoop en ringen 
uit videospellen met Sonic the Hedgehog. Bron: AD, 20 december 2021. 
 
DNB: Economie flink geraakt door lockdown, groei naar beneden 
bijgesteld 
 
De harde lockdown die afgelopen weekeinde werd aangekondigd treft de Nederlandse 
economie stevig. De Nederlandsche Bank (DNB) komt in een snel berekend scenario volgend 
jaar uit op een groei van 2,2 procent. 
 
Oorspronkelijk verwachtte de centrale bank een economische groei van 3,6 procent voor 2022. 
In de ‘achterkantsigarenkistje-plus-berekening’, zoals DNB-directeur monetaire zaken en 
financiële stabiliteit Olaf Sleijpen het noemde, gaat de bank uit van een lockdown die het hele 
eerste kwartaal duurt. 
 
In 2023 veert de economie weer op met een economische groei van 2,1 procent. Dat was in de 
oorspronkelijke raming die DNB had voorbereid juist een afzwakking naar 1,7 procent. Dit 
jaar is de omvang van de economie met 4,5 procent toegenomen, denkt de centrale bank. 
 
Hoewel de lockdown en de Omikron-variant op korte termijn dus een negatieve invloed hebben 
op de economie staat daartegenover dat de coalitieplannen op middellangetermijn de 
economie wel weer wat stutten, verwacht DNB. ‘De overheid wil meer uit gaan geven en dat 
heeft op zich een positieve impact op de groei’, legt Sleijpen uit. De specifieke plannen heeft 
DNB nog niet doorgerekend. 
 
Verder gaat de bank ervan uit dat de inflatie eind dit jaar een piek bereikt. Gemiddeld komt 
de geldontwaarding dit jaar uit op 2,7 procent. De komende jaren blijft de inflatie gemiddeld 
ook nog aan de hoge kant, met 3 procent volgend jaar en 2,9 procent in 2023. De forse stijging 
van de energieprijzen van dit najaar verdwijnt komend jaar uit de inflatiecijfers, voorziet DNB. 
Tegelijkertijd blijven er tekorten aan grondstoffen en materialen voor bedrijven en ook die 
hebben een prijsopdrijvend effect. 
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De werkloosheid bereikte dit jaar een dieptepunt met een stand van 3,3 procent, denkt DNB. 
Die stijgt volgend jaar naar 3,4 procent en in 2023 nog eens met 0,1 procentpunt. DNB ziet 
dat het personeelstekort ‘steeds meer gaat knellen’. Hoe dat opgelost moet worden, moet 
volgens Sleijpen door de politiek bepaald worden. Zo kan volgens hem gewerkt worden aan 
arbeidsparticipatie, maar ook kan de overstap tussen sectoren worden aangemoedigd. 
Tenslotte is ook arbeidsmigratie een mogelijke oplossing. 
 
De centrale bank heeft nog meer oproepen aan de regering. Zo zou er een 
langeretermijnstrategie moeten worden geformuleerd voor het omgaan met corona. De extra 
steun is volgens Sleijpen nu prima te begrijpen. ‘Maar op termijn gaat de generieke manier 
waarop die nu wordt uitgedeeld toch economisch verstorend werken.’ DNB pleit daarom voor 
meer maatwerk. 
 
Daarnaast moet de overheid met plannen komen hoe we de pandemie gaan beheersen vanaf 
nu. Dat moet bedrijven meer zekerheid geven zodat ze mogelijk minder steun nodig hebben. 
Verder moet de regering zorgen dat de staatsschuld niet boven de 60 procent van het bruto 
binnenlands product (bbp) uitkomt. Vooralsnog lijkt de piek van die schuldquote dit jaar te 
liggen op 55,7 procent. Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Het World Economic Forum is afgelast 
 
Het World Economic Forum, de voor de uitbraak van het coronavirus jaarlijkse bijeenkomst 
van de mondiale zakenwereld en politieke leiders in het Zwitserse kuuroord Davos, is 
afgelast wegens het toenemend aantal Omikron-besmettingen. De delegaties zijn vandaag op 
de hoogte gebracht. De ontmoeting is nu verzet naar medio volgend jaar. Vorig jaar ging de 
top ook niet door. Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Sportschool schakelt over op individueel buiten sporten: ‘Meteen 
helemaal volgeboekt’ 
 
Sportscholen moeten vanwege de lockdown weer verplicht dicht tot 14 januari, maar sommige 
sportschoolhouders zoeken naarstig naar alternatieven. Dat is eigenaar Dennis van der Holst 
van Ringer Sportplaza in Dordrecht gelukt. De fitnessapparaten staan buiten. 
 
Hij kreeg bij de vorige lockdown een vergunning van de gemeente om zijn leden buiten te laten 
sporten en die kans grijpt hij nu opnieuw met beide handen aan. Buiten staan zestien 
fitnessapparaten in een open tent die hij destijds al had aangeschaft.  
 
Het levert hem niets op, behalve dat hij zijn leden tenminste nog iets kan aanbieden. 
‘Individueel mogen leden hier trainen, op afstand. Dat betekent dat er maximaal vier mensen 
tegelijk kunnen sporten’, legt Van der Holst uit. ‘Verder geven we kinderen vechtsportlessen.’ 
 
De belangstelling om te komen sporten, is volgens hem groot. ‘We werken in tijdsblokken van 
een uur. Leden kunnen zes dagen vooruit reserveren. We zitten al helemaal volgeboekt. Dat 
is ook niet zo gek, want we hebben tweeduizend leden en maar weinig plek. Ik krijg nu ook 
telefoontjes van leden van andere sportscholen die dicht zijn, maar voor hen heb ik echt geen 
ruimte.’ 
 
Zoltán Világi, die een half jaar geleden sportschool Stokholm Gym in Dordrecht opende, noemt 
de situatie ‘pijnlijk’. ‘We doen wat we kunnen. We geven individuele trainingen in het 
Wantijpark en daar is ook volop belangstelling voor. Dan hebben we in elk geval nog wat werk. 
Groepslessen zijn belangrijk voor ons, die geven we nu noodgedwongen online. We hebben 
video’s opgenomen voor leden.’ 
 
De sportschool blijft niet helemaal ongebruikt, omdat er ook een fysiotherapiepraktijk is 
gevestigd. Die mag, omdat het om een beroep in de zorg gaat, wel openblijven én 
gebruikmaken van de fitnessapparaten. 
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Ook enkele andere sportscholen in de regio proberen er het beste van te maken. Dat geldt 
onder meer voor Anytime Fitness, waar eveneens buiten nog individueel kan worden gesport. 
De fitnessschool zorgt voor wat accessoires als matjes en gewichten. Elke dag tussen 09.00 
en 17.00 uur kunnen de fitnessfanaten er toch hun work-out doen. Bron: AD, 20 december 
2021.  
 
Rachel (54) en BN’ers hebben kerstboodschap voor zorgpersoneel: ‘Je 
voelt de spanning en chaos’ 
 
De Nieuwegeinse Rachel Beusekom (54) heeft samen met een aantal BN’ers een 
kerstvideoboodschap gemaakt om de mensen in de zorg een hart onder de riem te steken. Dat 
deed ze nadat ze de diagnose borstkanker kreeg en daardoor vaak in het ziekenhuis moest 
zijn. ‘Iedereen doet zijn best voor je, maar je voelt de spanning en chaos.’ 
 
Beusekom komt al veertien jaar in het St. Antoniusziekenhuis. Ze heeft onder meer 
hartproblemen, een versleten ruggenwervel en borstkanker. Dat laatste wordt midden in de 
coronapandemie duidelijk, nu zo’n anderhalf  jaar geleden. ‘Ik was nog aan het herstellen van 
mijn hart toen ik het slechte nieuws van de borstkanker er overheen kreeg. Dat was 
verschrikkelijk.’ 
 
Eigenlijk moet ze van haar artsen aan de chemotherapie, maar vanwege haar lichamelijke 
conditie én het coronavirus besluit ze anders. In plaats daarvan wordt ze vorig jaar augustus 
geopereerd, waarbij de tumor en lymfeklieren worden verwijderd. Daarna revalideert ze zes 
weken en dan moet ze bestraald worden in het UMC Utrecht. ‘Het was een heel gedoe om me 
ingepland te krijgen, maar uiteindelijk was ik begin november klaar.’ 
 
Het is niet alleen de behandeling die haar zwaar valt, maar óók de sfeer in de ziekenhuizen. 
In het UMC Utrecht ziet ze militairen lopen in coronapakken. Dat staat nog duidelijk op haar 
netvlies. ‘Het is dan zó raar om een ziekenhuis in te gaan. Alsof je juist een coronahaard in 
stapt. Je bent al zo kwetsbaar. Dat hakt er enorm in.’  
 
Daarnaast moet ze het allemaal in haar eentje doorstaan, omdat ze niemand mee mag nemen. 
‘Je moet alleen naar het ziekenhuis, de operatie doe je alleen. Je ligt alleen, wordt alleen 
wakker. Dat is echt heel heftig. Normaal is het heel druk in het ziekenhuis, gebeurt er van 
alles. Nu was het muisstil. Behalve op de corona-afdeling natuurlijk.’ 
 
Voor een beetje steun besluit ze zich aan te melden bij het Buddyhuis; een plek waar 
lotgenoten samenkomen en met elkaar kunnen praten over hun tijd met en na kanker. ‘Je 
loopt met zoveel vragen. Je gaat een rollercoaster in, maar geestelijk moet je alles nog op zijn 
plek krijgen. Het liefst leef ik in mijn eigen wereld, thuis. Dan voel ik me veilig’, vertelt ze. 
 
Hoewel de borstkanker succesvol is verwijderd, loopt Beusekom nog steeds in het ziekenhuis 
voor haar hartproblemen. Eens in de twee weken krijgt ze een injectie om haar waardes, zoals 
haar cholesterol, laag te houden. Tijdens haar bezoek vorige week krijgt ze een 
videoboodschap opgestuurd van een bekende artiest. Dat heeft haar dochter, die in de 
muziekindustrie werkt, voor haar geregeld. 
 
In moeilijke tijden is de boodschap een lichtpuntje. ‘Toen dacht ik: de mensen in het 
ziekenhuis verdienen dit ook. Zij knokken voor jou, voor mij, doen hun best. Ik zou zo graag 
iets voor hen terugdoen. Je ziet dat ze op hun tenen lopen, merkt de chaos tijdens de 
pandemie.’ 
 
Daarom besluit ze het personeel in het ziekenhuis dezelfde ervaring te schenken die zij had. 
Via de connecties van haar kinderen slaat ze een hoop BN’ers aan de haak die wel een 
boodschap in willen spreken. Willeke Alberti, Lilian Marijnissen, Henny Huisman en André 
van Duin bijvoorbeeld. 
 
De kerstspecial wordt op maandag 20 december om 19.00 uur uitgezonden. Ook is er een lied 
genaamd ‘Wie zorgt voor de zorg?’ gemaakt, met een tekst over de belevenissen van Beusekom. 
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Deze wordt onder meer gezongen door Frank Verkooyen. Dit nummer is vrijdag uitgekomen 
via alle streamingsdiensten. De opbrengsten gaan naar het Buddyhuis. ‘Ik hoop dat dit een 
opsteker kan zijn tijdens de feestdagen.’ Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Nederland en de andere Europese landen krijgen de beschikking 
over vijfde vaccin  
 
Nederland en de andere Europese landen krijgen waarschijnlijk de beschikking over een vijfde 
vaccin in de strijd tegen het coronavirus. De toezichthouder, het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, is positief over de werking van het vaccin van 
Novavax. Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of het middel wordt 
toegelaten. Brussel volgt tot nu toe de adviezen vanuit Amsterdam. 
 
Het EMA adviseert om het vaccin goed te keuren voor volwassenen. Zij krijgen twee prikken, 
met drie weken ertussen. Het vaccin is nog niet beoordeeld voor boosterprikken. 
 
Het Novavax-vaccin is een eiwitvaccin. Daarmee werkt het volgens een andere techniek dan 
de vier vaccins die tot nu toe al waren toegelaten: Pfizer en Moderna (beide mRNA-vaccins) en 
AstraZeneca en Janssen (allebei vectorvaccins).  
 
Het vaccin is goedgekeurd op basis van een onderzoek dat werd uitgevoerd toen de Omikron-
variant nog niet bestond. ‘Of dit vaccin ook voldoende beschermt tegen de Omikron-variant 
moet nog blijken’, zegt Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG). ‘Daar doet de fabrikant nu onderzoek naar, zoals ze dit ook hebben 
gedaan bij andere zorgwekkende virusvariante.’ Bron: AD, 20 december 2021.  
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 2411 
coronapatiënten. 
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 2411 coronapatiënten. Dat zijn er 88 
meer dan een etmaal geleden. Het is voor het eerst in een week dat de bezetting van 
Covidpatiënten in de ziekenhuizen stijgt. 
 
Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1815 mensen met Covid-19. Dat zijn 101 
patiënten meer dan een etmaal geleden. Het aantal opgenomen coronapatiënten op 
de intensive cares is afgelopen etmaal wel gedaald, met 13. In totaal houden nu 596 ernstig 
zieke mensen met Covid-19 een ic-bed bezet. Het is voor het eerst sinds 5 december dat er 
minder dan 600 coronapatiënten op de ic’s liggen. Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Hugo De Jonge is blij met het nieuws dat het vaccin van Novavax 
goedgekeurd is 
 
Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge zegt blij te zijn met het nieuws 
dat het vaccin van Novavax goedgekeurd is, maar voegt daar nog wel een kanttekening aan 
toe: ’De toelating is goed nieuws, maar ik zou nooit wachten op Novavax als ik niet 
gevaccineerd was. Ik zou er eentje nemen die we nu al hebben. Wacht niet op nieuw vaccin, 
zou ik zeggen, maar maak gebruik van bestaande vaccins. We zullen Novavax inkopen, 
maar het gaat echt nog even duren.’ Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Defensie gaat vijfhonderd extra militairen leveren om te helpen met de 
boostercampagne 
 
Defensie gaat vijfhonderd extra militairen leveren om te helpen met de boostercampagne. 
Demissionair minister Hugo De Jonge heeft dat afgesproken met minister Henk Kamp 
(Defensie), zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten. 
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Inmiddels worden al 1500 militairen ingezet voor hulp bij het boosteren. De militairen worden 
opgeleid om te prikken of voor administratieve taken. Waar ze worden ingezet, is aan de GGD. 
Bron: AD, 20 december 2021.  
 
CBR schrapt honderden examens vanwege corona 
 
Doordat veel examinatoren met corona kampen of in quarantaine zitten, heeft het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vandaag 300 praktijkexamens moeten schrappen. Het 
CBR beklemtoont echter dat de meeste rijtoetsen gewoon zijn doorgegaan. 
 
In tegenstelling tot de vorige lockdowns mogen de rijexamens komende weken gewoon 
doorgaan, zo bleek zaterdag bij de persconferentie. Toch verliep alles vandaag bepaald niet 
vlekkeloos op de 54 examenlocaties van het CBR.  
 
‘In het hele land zijn vandaag 300 examens of toetsen, verspreid over 54 locaties, uitgesteld’, 
meldt Nathalie Dingeldein van het CBR. Ze bestrijdt desalniettemin verhalen op sociale media 
dat het een chaos was op veel examenlocaties. Veel examinatoren zouden geen examens 
hebben willen afnemen uit angst voor corona. 
 
‘Deze geruchten die vandaag de ronde doen zijn pertinent onjuist’, stelt Dingeldein. ‘De 
overgrote meerderheid van de examens, 92 procent, ging gewoon door.’ 
 
Het CBR erkent op Twitter wel dat 300 afgeblazen examens een flink aantal is. Woordvoerder 
Dingeldein betreurt de vervallen examens. ‘Dat vinden we vervelend voor deze kandidaten, 
zeker als we hen vanochtend niet op tijd konden bereiken.’   
 
Oorzaak van de flinke uitval is dat het CBR momenteel met een oplopend aantal 
coronabesmettingen in de eigen organisatie kampt. ‘Wij hebben hierdoor te maken met een 
hogere uitval dan normaal. Dat betekent dat ook onze collega’s bij klachten thuisblijven. Of 
als een huisgenoot besmet is geraakt met corona.’ 
 
Door de coronahausse is ook de pool aan reserve-examinatoren, die altijd gereed staan om in 
te vallen als er collega’s uitvallen door ziekte of een calamiteit, kleiner.    
 

 
Een rijinstructeur en een leerling dragen beide een mondkapje bij het CBR te Nijmegen. © 
ANP 
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Het CBR geeft toe dat een deel van het eigen personeel bezorgd is over de eigen gezondheid. 
‘Daarom hebben wij bovenop al onze voorzorgsmaatregelen extra veiligheidsmaatregelen 
genomen.’ Zo is het dragen van een mondkapje nu overal verplicht bij het CBR.  

Uitzonderingen worden niet langer gemaakt, desnoods wordt een examen uitgesteld. ‘Geen 
mondkapje is geen examen’. Verder gaan CBR-examinatoren enkel nog met de kandidaat op 
pad. Opleiders zijn niet welkom. 

Door corona kampt het CBR met flinke achterstanden. Begin dit jaar moest het CBR als gevolg 
van de eerdere lockdowns 600.000 examens inhalen, zowel theorie, praktijk en tussentijdse 
toetsen. Directeur Alexander Pechtold en de directie hebben daar een heel plan voor 
opgetuigd, anders zou het inlopen liefst vier jaar duren. Zo worden er veel nieuwe 
examinatoren opgeleid. Bron: AD, 20 december 2021. 

 

Grote drukte bij priklocatie in Woerden. © Jolanda Hulsbos 

Maak je borst maar nat: meer dan een half uur in de kou wachten op je 
boosterprik is geen uitzondering 

De rijen voor de priklocaties in het Groene Hart worden alsmaar langer nu steeds meer 
mensen een boostervaccinatie gaan halen. Drie kwartier in de kou wachten is geen 
uitzondering meer. De GGD’s nemen maatregelen.  

Enkele uren nadat Jolanda Hulsbos en haar schoonmoeder een afspraak voor een boosterprik 
hadden gemaakt, konden zij al terecht op de vaccinatielocatie in Woerden. Dat was snel 
gepiept. Eenmaal aangekomen bij de prikplek was het gauw gedaan met het aanvankelijke 
enthousiasme. Een lange rij wachtenden voor de ingang. Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Nederlanders massaal naar Antwerpen: ‘Shoppen en naar de kapper’ 
 
Enorme drukte in de Antwerpse winkelstraten. Veel Nederlanders ontvluchten vandaag de 
lockdown en doen hun kersinkopen bij onze zuiderburen. ‘Er zijn nu 70 tot 80 procent meer 
Nederlanders dan in andere jaren’, vertelt een ondernemer. Bron: RTL Nieuws, 19 december 
2021. 
 
 
 



225 
 

Gouverneur van Antwerpen vraagt Nederlanders dringend om voor 
kerstinkopen, restaurant- of cafébezoek niet naar België te komen 
 
De gouverneur van Antwerpen vraagt Nederlanders dringend om voor hun kerstinkopen, 
restaurant- of cafébezoek niet naar België uit te wijken. Ze vreest dat de massale komst van 
Nederlanders het coronavirus in de kaart zal spelen. Dan dreigt ook voor België opnieuw een 
lockdown, waarschuwt ze. 
 
Sinds winkeliers en horecabazen in Nederland de deuren hebben moeten sluiten, trekken veel 
Nederlanders de grens over. In België kunnen ze nog wel shoppen en naar de kroeg. Maar ‘dat 
laten gebeuren is de kortste weg naar een sluiting van de horeca’ ook hier, zegt gouverneur 
Cathy Berx tegen de krant De Standaard. ‘En dat wil niemand.’ 
 
‘Zak niet af naar hier’, maant de hoogste provinciebestuurder van Antwerpen de 
noorderburen. ‘Ik vraag de Nederlanders op hun tanden te bijten.’ Als het blijkt mee te vallen 
met de gevreesde nieuwe Omikron-variant van het virus ‘zijn ze opnieuw van harte welkom. 
Maar dit is niet het moment om naar hier te komen’, zegt ze tegen de Belgische omroep VRT. 
Bron: AD, 20 december 2021. 
 
Lareb registreert meeste allergische reacties na eerste prik 
 
De meeste allergische reacties zijn geregistreerd na de eerste coronavaccinatie. Bij de ruim 25 
miljoen gegeven vaccinaties zijn er 348 meldingen geregistreerd van klachten die passen bij 
hevige allergische reacties of anafylaxie, meldt bijwerkingencentrum Lareb. Hiervan vond 80 
procent plaats bij de eerste prik. Eén melding kwam tot nu toe voor na de derde prik. 
 
Alle patiënten die last kregen van hevige allergische symptomen zijn behandeld en hersteld. 
De meeste van dit soort reacties kwamen voor bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Bij de helft van 
de 348 meldingen vertoonden de gevaccineerden symptomen binnen 30 minuten na het 
krijgen van de prik. 
 
Mensen die bij de eerste prik hevige reacties vertoonden, konden daarna onder toezicht in het 
ziekenhuis hun tweede prik ontvangen. Dit ging over het algemeen goed, meldde de 
Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) vorige maand al. 
Destijds zei de vereniging ook dat de soms heftige reactie na de eerste prik uiteindelijk geen 
allergie bleek te zijn, maar bijvoorbeeld een stressreactie. 
 
Lareb zegt ook dat het mogelijk is dat mensen klachten hadden die passen bij hevige 
allergische reacties, zonder aantoonbare allergie. ‘Dat wil alleen niet zeggen dat deze reactie 
niet even heftig is als een allergische reactie’, aldus de woordvoerster. Daarnaast is het 
mogelijk dat er meer gevallen zijn geweest van allergische reacties, omdat niet alle gevallen bij 
het bijwerkingencentrum worden gemeld. 
 
Dat de meeste meldingen die Lareb ontvangt, voorkomen na de eerste prik, is volgens de 
woordvoerster ‘niet gek’. ‘Het is mogelijk dat mensen die een reactie krijgen, deze meteen bij 
de eerste prik krijgen’, legt de woordvoerder uit. ‘Het is ook mogelijk dat mensen het bij de 
tweede prik minder melden.’ 
 
Van de 348 meldingen waren er 88 reacties die passen bij anafylaxie. Dat is een ernstige 
reactie waarbij een combinatie van klachten ontstaat, zoals roodheid, huiduitslag, zwelling 
van keel, mond of ogen, benauwdheid, lage bloeddruk of snellere hartslag. Bron: De Telegraaf, 
20 december 2021. 
 
Eerste besmettingen met Omikron-variant op Aruba geregistreerd 
 
Op Aruba zijn voor het eerst besmettingen met de Omikron-variant van het coronavirus 
geregistreerd. Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes maandag bekendgemaakt. 
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Het gaat om personen die onlangs in het buitenland zijn geweest en Arubanen zonder recente 
reisgeschiedenis. 
 
Wever-Croes stelt dat Aruba zich nu moet voorbereiden op de vijfde coronagolf. De huidige 
coronamaatregelen blijven volgens haar van kracht. Zo zijn mondkapjes verplicht in alle 
bedrijven, op scholen en in de sportscholen. 
 
Voor restaurants is er een maximum van acht mensen die samen aan een tafel mogen zitten, 
voor bars is er een maximum van vier personen. Alle uitgaansgelegenheden moeten om 01.00 
uur ‘s nachts sluiten, casino’s mogen tot 02.00 uur openblijven. Evenementen en 
bijeenkomsten die binnen worden gehouden, mogen plaatsvinden met een maximum van 150 
personen. Voor buiten geldt een maximum van 250 personen. 
 
Op dit moment kennen de eilanden Sint Maarten en Curaçao geen besmettingen van de 
Omikron-variant.  
 
De minister van Gezondheid van Sint Maarten, Omar Ottley, heeft laten weten dat ook op het 
Franse gedeelte van het eiland, Saint Martin, de eerste Omicron-besmettingen zijn 
geregistreerd. Op Sint Maarten zelf zijn er nog geen registraties. Op Curaçao zijn er nog geen 
besmettingen met de Omikron-variant vastgesteld, maar epidemioloog Izzy Gerstenbluth liet 
vorige week weten dat dat volgens hem een kwestie van tijd is. Bron: De Telegraaf, 20 
december 2021. 
 
Fransen onderscheppen ruim 180.000 vervalste coronapassen 
 
De Franse autoriteiten hebben 182.000 vervalste coronapassen ontdekt sinds de invoering 
van de 3G-regel (gevaccineerd, genezen, getest) in juni. De Franse minister van Binnenlandse 
Zaken, Gerald Darmanin, wijst op Twitter op de mogelijke gevolgen: tot vijf jaar celstraf of een 
boete tot 75.000 euro voor gebruik, maken of verkopen van een dergelijke neppas. 
 
De politie heeft 400 onderzoeken lopen naar nagemaakte passen. Het 3G-gezondheidsbewijs 
is inmiddels noodzakelijk voor veel dingen, van bezoek aan restaurant of bioscoop tot een rit 
in een trein of bus op grotere afstanden. 
 
Als extra stap in de strijd regen de snelle stijging van het aantal infecties, ook door de 
Omikron-variant, is binnenkort een negatieve test niet meer voldoende om het document te 
krijgen. Dan wordt de pas vooral een vaccinatiebewijs. Bron: De Telegraaf, 20 december 2021. 
 
Ministerie: website reisbranche vervangt officiële adviezen niet 
 
Dat de reisbranche op een nieuwe website met eigen adviezen over vakantiebestemmingen 
komt, staat de sector vrij, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er moet wel een 
duidelijk verschil zijn tussen de adviezen van de branche en die van Buitenlandse Zaken. Het 
kan volgens het departement ‘niet lijken alsof deze informatie de officiële reisadviezen 
vervangt’. 
 
Het departement reageert op de website reisadvies.nu, die maandag is gelanceerd door de 
reissector. Daarin staan hun eigen adviezen over landen met een eventueel verhoogd risico. 
De opmaak ervan lijkt sterk op die van de website van de Rijksoverheid, en de site 
wijsopreis.nl, waar de officiële adviezen van het ministerie staan. 
 
Die zijn ‘onafhankelijk en neutraal, op basis van staand beleid dat in afstemming met andere 
ministeries wordt vormgegeven’. Het ministerie zegt dat het verder aan de reiziger zelf is ‘om 
een afweging te maken, ook in het licht van de huidige ontwikkelingen’ rondom de 
besmettelijke coronavariant Omikron. Bron: De Telegraaf, 20 december 2021. 
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Kuipers: opnames corona stijgen mogelijk begin januari weer 
 
Het aantal opnames van coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen zal de komende 
dagen nog dalen, voorspelt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst 
Kuipers. Hij verwacht dat ergens aan het eind van de eerste week van januari het aantal weer 
zal toenemen. Wel benadrukt hij dat er nog veel onzeker is, vanwege de nieuw ontdekte 
Omikron-variant van het virus. 
 
Volgens Kuipers blijft het daarom ook lastig te zeggen hoe hoog de piek in de 
ziekenhuisbezetting precies zal worden. Dat heeft alles te maken met de vraag hoeveel de 
Omikron-variant al voorkomt in ons land en ook met hoeveel meer of minder ziekmakend de 
virusvariant is in vergelijking met delta. De Omikron-variant lijkt een stuk besmettelijker en 
zal volgens voorspellingen de deltavariant, die nu nog dominant is, snel voorbijstreven. 
 
Sinds zondag geldt een strenge lockdown in Nederland. En dat terwijl de besmettingscijfers 
en de ziekenhuisopnames op dit moment gemiddeld gezien nog dalen. Toch is Kuipers het 
eens met de genomen maatregelen. Nederland kan het zichzelf ‘niet veroorloven’ om geen 
rekening te houden met sombere scenario’s over de mogelijke effecten van de Omikron-variant 
op de situatie in de ziekenhuizen. 
 
De lockdown geeft ruimte om meer te leren over de Omikron-variant en om het zetten van 
boosterprikken te versnellen, zegt Kuipers. De GGD’en hebben dit weekend ook aangekondigd 
dat te doen. Voor het eind van januari moet iedere volwassene die dat wil een oppepprik 
hebben gehad, maar de gezondheidsdiensten willen dat zoveel mogelijk mensen zo snel 
mogelijk aan de beurt zijn. De boostercampagne een paar dagen eerder afronden, kan al veel 
schelen voor de komende druk in de ziekenhuizen, stelt Kuipers. Bron: De Telegraaf, 20 
december 2021. 
 
Foute uitslag coronatest voor honderden Drenten en Friezen 
 
Minstens 273 inwoners van Drenthe en Friesland hebben door een menselijke fout een 
verkeerde uitslag van hun coronatest gekregen. Verder in dit liveblog: volgens een 
ouderorganisatie bieden niet alle scholen noodopvang volgens de regels. En: voor eerst in een 
week stijgen het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer, vooral op de 
verpleegafdeling. 
 
‘Je bent negatief. Nee, toch positief.’ Het overkwam vele inwoners van Drenthe en Friesland. 
Minstens 273 inwoners kregen een verkeerde coronatestuitslag. 
Zo’n 140 mensen die negatief waren getest, bleken het virus toch onder de leden te hebben. 
En 133 mensen die te horen hadden gekregen dat ze besmet waren geraakt, waren dat juist 
niet. 
 
De ‘menselijke fout’ is begin december gemaakt in een laboratorium, melden de GGD’en in de 
beide provincies en het lab Royal GD. De vergissing werd ontdekt toen enkele testmonsters 
opnieuw werden gecheckt om te kijken of de positief geteste mensen de nieuwe Omikron-
variant onder de leden hadden. Daarbij bleek dat enkele mensen überhaupt geen corona 
hadden. 
 
Daarop werden de monsters nog eens gecontroleerd. Toen werd vastgesteld dat 273  uitslagen 
verkeerd waren. Bron: RTL Nieuws, 20 december 2021.  
 
Niet alle scholen bieden noodopvang volgens de regels 
 
Niet alle basisscholen houden zich aan de regels voor de noodopvang, zo meldt de organisatie 
Ouders & Onderwijs. Officieel moeten scholen kinderen opvangen van ouders met cruciale 
beroepen, maar sommige scholen weigeren dat, bevestigt de organisatie na berichtgeving van 
de NOS. 
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Ouders & Onderwijs, een club voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd, kan geen 
concrete aantallen noemen, maar baseert zich op signalen van ouders. ‘We krijgen veel te 
horen dat scholen strengere regels hanteren dan de bedoeling is.’, aldus directeur Lobke 
Vlaming. Volgens de regels van het kabinet moeten scholen openblijven voor kinderen van wie 
minimaal een van de ouders een cruciaal beroep heeft. 
 
De PO-Raad - het orgaan dat het basisonderwijs vertegenwoordigt - laat weten de signalen 
ook te horen. Een woordvoerster weet niet om hoeveel scholen het gaat. ‘Wij hebben als raad 
altijd benadrukt wat de regels zijn. ‘Maar het is wel goed om te beseffen dat het gewoon niet 
overal haalbaar is om noodopvang te bieden.’ Ze wijst op het personeelstekort en het feit dat 
veel leraren in quarantaine zitten of ziek zijn door corona. 
 
Volgens de AVS gaat het om ‘hier en daar wat incidenten’. ‘Vrijwel overal is de noodopvang 
gewoon goed geregeld’, stelt een woordvoerder. ‘En zo niet dan komen scholen en ouders er 
met goed overleg wel uit.’ Bron: RTL Nieuws, 20 december 2021.  

Bezetting van coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt weer 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 2411 coronapatiënten. Dat zijn er 88 meer 
dan gisteren rond deze tijd. Het is voor het eerst in een week dat de bezetting van 
coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt. 

De stijging komt door een toename van het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen. 
Daar liggen op dit moment 1815 mensen met Covid-19. Dat zijn 101 patiënten meer dan 24 
uur geleden. Er werden 149 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar 
doordat er ook mensen overleden of werden ontslagen, nam de totale bezetting minder snel 
toe. 

Het aantal opgenomen coronapatiënten op de ic’s is afgelopen etmaal wel gedaald, met 13. In 
totaal houden nu 596 ernstig zieke mensen met Covid-19 een ic-bed bezet. Het is voor het 
eerst sinds 5 december dat er minder dan 600 coronapatiënten op de ic’s liggen. Bron: RTL 
Nieuws, 20 december 2021.  
 
Ongevaccineerde danser die niet wil testen terecht geschorst 
 
Een Amsterdams dansgezelschap mag een ongevaccineerde werknemer schorsen, die 
weigerde zichzelf te testen. ‘De inbreuk op de grondrechten van de danser is gerechtvaardigd’, 
oordeelt de kantonrechter. 
De man was al sinds 2006 als danser aan de Amsterdamse stichting Date, Dans en Theater 
verbonden, en was daar sinds begin dit jaar ook artistiek assistent. 

Omdat de man niet over een QR-code bleek te beschikken, vroeg zijn werkgever hem in oktober 
om bij te dragen aan een veilige werkomgeving door elke week een zelftest te doen, en de 
uitslag door te geven. 

De danser, die niet gevaccineerd is, weigerde echter principieel om aan dat verzoek te voldoen. 
Daarop liet het dansgezelschap de man weten dat te respecteren en te betreuren, maar hem 
dan niet meer te kunnen toelaten op het werk. Ook staakte de werkgever de betaling van zijn 
salaris. 

Eind november ging het zelftestprotocol overigens voor alle werknemers 
gelden 

De danser stapte vervolgens naar de rechter, om te eisen dat het dansgezelschap hem weer 
aan de slag liet gaan. Volgens de man mag de werkgever niet van hem eisen dat hij zichzelf 
test, en dat hij de testresultaten meldt. 
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Volgens hem zou de schorsing en loonstop een te verstrekkende maatregel zijn. Verder zou de 
eis om te testen en de resultaten te delen zijn grondrechten inzake privacy en lichamelijke 
integriteit schenden. 

De Amsterdamse kantonrechter denkt daar genuanceerder over. Weliswaar oordeelt de 
rechter in een vrijdag openbaar geworden uitspraak dat er sprake is van inbreuk op 
grondrechten, maar gezien de omstandigheden wordt die gerechtvaardigd geacht. 

Omdat de danser bij repetities en uitvoeringen in nauw contact komt met mededansers, vindt 
de kantonrechter het redelijk dat de werkgever vraagt om een wekelijkse zelftest en delen van 
de resultaten daarvan. 

‘Het doel van het dansgezelschap om door de maatregel een veiliger werkomgeving te scheppen 
weegt zwaarder dan het bezwaar van danser tegen testen en het delen van de uitslag ervan’, 
aldus de uitspraak. ‘De bestreden inbreuk op de grondrechten van de danser is 
gerechtvaardigd.’ 

Advocaat Epke Spijkerman van het dansgezelschap benadrukt dat de danser dus niet is 
geschorst omdat hij niet gevaccineerd is. 

‘Dat is zijn goed recht. Ook is het zijn recht om niet te willen testen. Maar dan maak je het je 
collega’s en werkgever, die de zorgplicht heeft voor een veilige werkomgeving voor alle 
medewerkers en externe partijen als musici en technici waarmee wordt samengewerkt, wel 
heel moeilijk.’ 

De advocaat wijst er ook dat andere maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, 
anderhalve meter afstand houden en thuiswerken voor een danser geen uitkomst bieden. 

‘Lichamelijk contact op minder dan 1,5 meter is nou eenmaal inherent aan dit werk. Dan 
moet je uiteindelijk de consequentie van die principiële keuze dragen. Ook voor het 
dansgezelschap was dit heel vervelend, te meer omdat de partijen al jarenlang heel goed met 
elkaar samenwerkten.’ 

Advocaat Wikke Kootstra van de werknemer laat weten dat de danser zich onthoudt van 
commentaar, omdat hij geen verdere ophef wil en de relatie met zijn werkgever belangrijk 
vindt. Bron: RTL Nieuws, 20 december 2021.  
 
Geen opening expositie door corona, eten uitgedeeld aan hoofdrolspelers 
 
De strenge lockdown raakte vandaag ook de opening van een tentoonstelling in het Limburg 
Museum in Venlo. Daardoor dreigde al het eten dat daarvoor klaarstond, weggegooid te 
worden. Het werd beter besteed en uitgedeeld aan de hoofdrolspelers van de expositie, 
arbeidsmigranten. ‘Het was hartverwarmend’, zegt artistiek leider Milena Mulders. 
 
Mulders ging vandaag samen met de drie kunstenaars die betrokken zijn bij de tentoonstelling 
met enorme hoeveelheden voedsel, langs de geportretteerden. ‘We zijn langs allemaal plekken 
in Venlo gegaan en hebben ze allemaal opgezocht. Dat was heel goed. En het maakte ook iets 
goed.’ 
 
Want het maken van de tentoonstelling kostte veel tijd. ‘We zijn aan het exposeren sinds 15 
oktober. Maar een van de onderdelen van de tentoonstelling is het ophalen van persoonlijke 
verhalen van arbeidsmigranten, door drie kunstenaars. Dat gedeelte is een heel aparte 
tentoonstelling, en die zou vandaag worden geopend.’ 
 
Er werd de afgelopen dagen nog druk aan gewerkt, vertelt Mulders. ‘Het was nog heel veel 
werk om alle deadlines te halen. Gisteren waren we nog druk bezig in het museum om de 
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laatste puntjes op de i te zetten. Toen voelden we natuurlijk al aankomen dat het niet door 
zou gaan’, zegt Mulders. 
 
‘Op deze tentoonstelling willen we arbeidsmigranten laten zien, die verborgen leven in 
Nederland’, zegt Mulders. ‘Zij zijn onzichtbaar. Je weet wel dat ze er zijn, maar je ziet ze niet. 
Terwijl het toch een hele grote groep is.’ 
 
In Noord-Limburg wonen veel arbeidsmigranten, vaak afkomstig uit Oost-Europa. De Polen, 
Roemenen en Bulgaren werken vooral in de glastuinbouw en de aspergeteelt. Vroeger kwamen 
veel arbeidsmigranten naar het zuiden van de provincie, voor het werk in de mijnen in Heerlen. 
Nu wonen ze vooral in het noorden van de provincie, zoals in Venlo. 
 
‘Het leidt tot problemen’, zegt Mulders. ‘Als deze mensen hun baan plots kwijtraken, raken ze 
vaak ook direct hun huis kwijt. Dan komen ze op straat terecht. Het Leger des Heils waar we 
ook mee spraken, zegt dat de consequenties vervolgens voor de samenleving zijn. Die 
problemen worden steeds zichtbaarder. Het zorgt voor een grote druk op de regio.’ 
 
Mulders kwam vandaag op plekken waar je niet zo snel komt. ‘Ik was in een voormalig klooster 
waar heel veel arbeidsmigranten wonen. Daar wonen zo veel verschillende nationaliteiten. 
Naast Oost-Europanen waren er ook mensen uit Brazilië, Argentinië. Normaal kom je daar 
niet. Het was dankbaar en fijn om daar te zijn.’ 
 
Mulders hoopt dat de tentoonstelling in het Limburgs Museum wordt verlengd. Want de 
tentoonstelling loopt nu tot 9 januari, terwijl de lockdown in elk geval tot 14 januari duurt. 
‘Nu is de vraag of we langer kunnen blijven met deze expositie. We hopen natuurlijk dat dat 
kan, want het is zeer de moeite waard om het te zien.’ Bron: RTL Nieuws, 19 december 2021.  

Ruud de Wild noemt uitblijven publiek in Top 2000 Café 'een domper' 

Dat er geen publiek aanwezig mag zijn in het Top 2000 Café vindt NPO Radio 2-dj Ruud de Wild 
(52) 'heel jammer', maar het maakt het gevoel wat hij bij het presenteren van de lijst heeft er niet 
minder om. Dat zegt hij zondag in gesprek met het ANP. 

Ruud noemt het 'een domper' dat er opnieuw geen publiek fysiek in het café in Beeld en Geluid in 
Hilversum aanwezig kan zijn door de harde lockdown die zaterdag werd afgekondigd. Doorgaans 
zorgen de bezoekers wel voor 'gezelligheid en leven in de brouwerij', maar dat is door corona dus 
dit jaar helaas niet mogelijk. 

In plaats daarvan kunnen luisteraars net als vorig jaar weer inbellen en op die manier digitaal in 
contact komen met de dj's. Heel raar is dat niet meer, want de hele wereld doet dat immers al een 
tijdje zo, aldus Ruud.  

Het gaat in de eerste plaats om de muziek en het gevoel daarbij. ‘Het is de lijst van Nederland, het 
is sentiment. De Top 2000 is een instituut, dat heeft niemand anders’, zegt de dj. ‘De Top 2000 is 
van Nederland.’ 
 
Volgens Ruud vertaalt de muziekkeuze in de lijst mooi 'de emotie van tijd en mensen'. De emoties 
van de verschillend stemmende generaties bepalen hoe de lijst wordt samengesteld. ‘Het is de 
muzikale barometer van de tijd. Ik heb zelf niks met Bohemian Rhapsody, maar het voelt als een 
bouwsteen.’ 
 
Zelf noemt hij zich 'dienstbaar' als het gaat om zijn rol bij de lijst die op zaterdag 25 december om 
middernacht van start gaat. ‘Ik serveer de platen die Nederland heeft gekozen. Ik vind daar zelf 
niks van, maar ben dienstbaar. Ik ben wel trots dat ik het mag presenteren.’ Bron: RTL 
Boulevard, 19 december 2021.  
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Nadal bij thuiskomst positief getest op corona na rentree in Abu Dhabi 
 
Rafael Nadal heeft positief getest op het coronavirus, zo laat de tennisser weten. De Spanjaard 
maakte afgelopen weekend zijn rentree bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. 
 
Nadal keerde terug van een slepende voetblessure en verloor van de Schotse routinier Andy 
Murray en van de Canadees Denis Shapovalov. Bij zijn aankomst in Spanje bleek zijn PCR-
test positief. 
 
‘Zowel in Koeweit als in Abu Dhabi hebben we om de twee dagen controles uitgevoerd en die 
waren allemaal negatief', zo schrijft hij op zijn Instagram. ‘Ik ben nu aan huis gebonden en 
heb de mensen die contact met mij hebben gehad van het resultaat op de hoogte gebracht.’ 
Bron: NOS, 20 december 2021.  
 
Virus verspreidt zich rap in Voorst, aantal coronagevallen gelijk aan 
gisteren in Oost-Nederland 
 
Er zijn 1417 positieve testen geregistreerd in Oost-Nederland afgelopen etmaal. Dat aantal ligt 
vrijwel gelijk (1449) met gisteren. Op de kaart kleuren acht gemeenten donkerrood: opnieuw 
behoort Voorst tot dit groepje. Dat is, op drie dagen uitgezonderd, in december telkens het 
geval.   
 
In het afgelopen etmaal werden in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland de meeste 
nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het gaat hierbij om 650 gevallen, dit zijn er 7 meer dan 
gisteren. Hier werden elf overlijdens geregistreerd van coronapatiënten. Dit wil niet zeggen dat 
ze allemaal afgelopen 24 uur zijn gestorven. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, 
die later zijn doorgegeven.   
 
In regio IJsselland werden vandaag 432 nieuwe coronagevallen gemeld, het verschil met 
gisteren is klein (-6). In deze regio overleed één persoon aan de gevolgen van corona. In de 
provincie Flevoland is ook een lichte afname te zien. Daar werden vandaag 365 nieuwe 
coronagevallen vastgesteld. Gisteren waren dit 12 meer. 
 
Acht gemeenten op de coronakaart kleuren donkerrood en dat betekent een hoog aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeenten Voorst, Raalte en Zeewolde hebben sinds 
gisteren relatief de meeste coronabesmettingen van Oost-Nederland.  
 
In Voorst waren dit er 157,3 per 100.000 inwoners, in absolute cijfers waren dit 39 inwoners 
met een positieve uitslag. In deze maand noteert deze gemeente vrijwel dagelijks een beroerde 
besmettingsscore. Er testten al 568 inwoners van Voorst positief in december.  
In Raalte ging het om 113,4 per 100.000 inwoners, in absolute cijfers vertaald zijn dit 43 
inwoners die in het afgelopen etmaal een corona bleken te hebben. Zeewolde zit tussen Voorst 
en Raalte in met 113,6 per 100.000 inwoners, hier ging het om 26 inwoners met corona. 
 
In de provincie Flevoland valt Urk op met het minst aantal gemelde positieve testen, 23,6 per 
100.000 inwoners, in absolute cijfers 5 inwoners. De gemeente Steenwijkerland in de 
provincie Overijssel had 47,4 positieve testen per 100.000 inwoners, die staan voor 21 
inwoners.  
 
Het Overijsselse Staphorst springt in diezelfde provincie eruit met 34,8 positieve testen per 
100.000 inwoners, in absolute cijfers zijn dit 6 mensen met een positieve coronatest. In Noord- 
en Oost Gelderland waren de minste gemiddeld aantal besmettingen in Hattem, met 49,1 per 
100.000 inwoners, in absolute getallen zijn dit zes inwoners. 
 
Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn er 13.331 positieve coronatests in Nederland 
geregistreerd. Het gemiddelde daalde voor de veertiende dag op rij, blijkt uit cijfers van het 
RIVM. Afgelopen week noteerde het RIVM in totaal 99.949 positieve tests. Gemiddeld waren 
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er in de afgelopen week 14.278 positieve tests per dag. Twee weken geleden lag dat gemiddelde 
nog boven de 21.000. 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal opnieuw 
gedaald. Er liggen nu 2323 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er 31 minder dan 
zaterdag, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS).  
 
Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen daalt al enkele dagen achter elkaar. 
Woensdag was sprake van een flinke daling, met 122. Donderdag ging het cijfer met 76 
omlaag. Ook vrijdag en zaterdag daalde het aantal patiënten hard, met respectievelijk 90 en 
102. 
 
Verpleegafdelingen behandelen nu 1714 mensen met corona. Dat zijn er 22 minder vergeleken 
met zaterdag. Er werden 146 nieuwe patiënten opgenomen. Op de intensive cares liggen 609 
coronapatiënten, 9 minder dan zaterdag. Op de ic’s zijn 26 nieuwe patiënten opgenomen. 
Daarnaast liggen 19 Nederlandse coronapatiënten in Duitsland op de ic’s. 
 
Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden, verplaatst het LCPS patiënten 
naar andere regio’s. Zaterdag werden er vijf mensen naar een andere regio gebracht. Er 
werden geen patiënten naar Duitsland vervoerd. Bron: De Stentor, 19 december 2021. 
 
Geen lockdown voor de VS  om nieuwe golf coronabesmettingen te 
voorkomen 
 
De Amerikaanse president Joe Biden gaat de Verenigde Staten niet op slot gooien om een 
nieuwe golf coronabesmettingen te voorkomen. Volgens het Witte Huis is de president geen 
lockdown van plan, ondanks het oprukken van de Omikron-variant. 
 
Biden zal dinsdag in een toespraak tot de bevolking wel iedereen oproepen zich te laten 
vaccineren en te testen, aldus een woordvoerder. Maar het wordt 'geen speech over het op slot 
doen van het land'. De president zal met andere maatregelen komen. Bron: AD, 20 december 
2021. 
 
Winkeliers vrezen dat de nieuwe coronalockdown het voortbestaan van 
hun onderneming in gevaar kan brengen 
 
Veel winkeliers vrezen dat de nieuwe coronalockdown het voortbestaan van hun onderneming 
in gevaar kan brengen. Dat meldt winkeliersorganisatie INretail op basis van een peiling bij 
de eigen achterban. Dat voor het tweede jaar op rij niet-essentiële winkels vlak voor de 
feestdagen dicht moeten, leidt volgens de branche tot 'onbegrip, woede en wanhoop'. INretail 
wil daarom dat er meer overheidssteun komt en winkeliers ook wat meer perspectief wordt 
geboden. 
 
83 procent zegt bezorgd te zijn over de impact van de lockdown. Ruim driekwart van niet-
essentiële retail krijgt volgens INretail nu een omzetdaling voor de kiezen. Toch komt van deze 
groep nauwelijks 40 procent naar eigen zeggen in aanmerking voor compensatiemaatregelen. 
Ze voldoen niet aan de criteria voor het omzetverlies. Een derde van de ondernemers zou geen 
oplossing en middelen zien om de lockdownperiode door te komen. Bron: AD, 20 december 
2021.  
 
Tienduizenden inwoners van Wenen kwamen zondagavond bijeen om 
de slachtoffers van het coronavirus te herdenken 
 
Tienduizenden inwoners van Wenen kwamen zondagavond bijeen om de slachtoffers van het 
coronavirus te herdenken. Met een stille tocht wilden ze ook de zorgmedewerkers een hart 
onder de riem steken. Bron: AD, 20 december 2021.  
 



233 
 

Wenen huilt om slachtoffers corona 
 
Zondagavond zijn in Wenen tienduizenden mensen de straat op gegaan, om degenen te 
herdenken die aan Covid-19 zijn overleden. Onder het motto #YesWeCare werden door de 
hele binnenstad kaarsjes op straat aangestoken. 
 
Deelnemers aan de herdenking zeiden behalve stil te staan bij de vele levens die de pandemie 
heeft gekost, ook een tegengeluid te willen laten horen aan de vele antivax-demonstraties in 
Oostenrijk. ‘De antivaxxers vertegenwoordigen niet de bevolking,’ aldus enkele aanwezigen. 
‘We zijn blij dat er vandaag zoveel mensen zijn gekomen, dat is een goed teken.’ 
 
Het idee voor de lichtjesparade ontstond pas zo’n anderhalve week geleden toen gebruikers 
op sociale media zich uitspraken tegen de haat en negativiteit die uitgaat van de vele 
demonstraties tegen de coronamaatregelen en de vaccinatiecampagne. Als thema werd een 
‘Lichtermeer’, oftewel een zee van licht gekozen. Een verwijzing naar een grote protestmars 
uit 1993 tegen vreemdelingenhaat. Aan die demonstratie deden destijds 300.000 mensen 
mee.  
 
De organisatoren van de nieuwe Lichtermeer verwachtten vooraf niet zoveel deelnemers als 
in 1993: ‘Maar het zou mooi zijn als er meer dan 13.000 komen’, ruwweg het aantal 
Oostenrijkers dat aan corona is overleden. Op die manier kon voor elk slachtoffer een kaars 
worden gebrand. Uiteindelijk waren er zondagavond in Wenen zo’n dertigduizend mensen op 
de been. Alle deelnemers droegen mondkapjes en hielden afstand van elkaar. . Bron: Joop, 
19 december 2021. 
 

 
 
© Reuters 
 
Is Novavax de prik voor mRNA-sceptici? ‘Je zou het die doelgroep kunnen 
aanbieden’ 
 
Het Novavax-vaccin is als vijfde prik goedgekeurd voor gebruik in Nederland. Het is een 
traditioneel vaccin. Een oplossing voor mensen die het niet hebben op de mRNA-techniek? 
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De prik van de Amerikaanse farmaceut Novavax, vanmiddag goedgekeurd door de Europese 
geneesmiddelenautoriteit EMA, is een eiwitvaccin. Daarbij worden in het laboratorium 
nagemaakte spike-eiwitten van het coronavirus het lichaam ingespoten. Ook zit er een 
hulpstof (adjuvans) in die de afweerreactie van het lichaam op dit eiwit versterkt. Bron: AD, 
20 december 2021.  
 
Er is een goed gesprek nodig tussen regering en de Europese Commissie 
vóór Nederland kan rekenen op 5,8 miljard euro 
 
Volgens Eurocommissaris Frans Timmermans is er nog 'een goed gesprek' nodig tussen de 
aankomende Nederlandse regering en de Europese Commissie vóór Nederland kan rekenen 
op 5,8 miljard euro uit het coronaherstelfonds. Dat zegt Timmermans in het NOS-
radioprogramma Met het Oog op Morgen. 
 
In het Europese fonds zit ruim 750 miljard euro voor herstel van de economieën van de 
Europese lidstaten na de coronapandemie. In het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord 
is het geld al ingeboekt voor de komende jaren. Maar Nederland heeft als enige van de 27 
lidstaten van de Europese Unie nog geen plan naar Brussel gestuurd. Het nieuwe kabinet 
moet aangeven welke structurele economische hervormingen het wil doorvoeren. 
 
Timmermans: ‘We hebben alle lidstaten gezegd dat naast investeringen ook hervormingen 
nodig zijn. Nederland had het hoogste woord in de Europese Raad bij het eisen van 
hervormingen in andere landen. Ja, dan moet je ook zelf over de brug komen. Dat hoeft niet 
per se deze hervorming te zijn, maar de woningmarkt staat al heel lang op ons lijstje 
hervormingen die in Nederland nodig zijn.’ Bron: AD, 20 december 2021.  
 

 
 
Lockdown? Niet op de Haagse Markt. Daar is alles gewoon open. © Henriette Guest 
 
Lockdown zorgt voor droevige gezichten, maar op de Haagse markt is 
alles open: ‘Dit is niet uit te leggen’ 
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Gesloten winkeldeuren, donkere etalages en weinig mensen op straat. Den Haag beleefde 
vandaag de eerste werkdag in lockdown. Veel ondernemers voelen zich moedeloos, zijn 
terneergeslagen. Toch is het niet overal in de stad stil en leeg. Tot verbazing van velen is de 
Haagse markt namelijk gewoon wél open. 
 
Het bezoek van burgemeester Jan Van Zanen aan de Haagse Schilderswijk stond al een tijdje 
ingepland. Maar toen ging Nederland in lockdown. Ook voor de burgervader kwam dit als een 
verrassing. Hij had gehoopt dat het juist beter zou gaan. Maar maatregelen of niet, Van Zanen 
wilde het bezoek hoe dan ook door laten gaan om de mensen een hart onder de riem te steken. 
Vergezeld door stadsdeeldirecteur Hassan el Houari toog hij dan ook vandaag naar de 
Hoefkade, waar hij met ondernemers en bewoners sprak. Bron: AD, 20 december 2021.  
 

Corona of niet: ’Alles mag op derde kerstdag’ 

Opnieuw een coronakerst, met weinig om je op te verheugen. Of toch? Van een ’ allesmag-
dag’, tot een eigen tuinkerstmarkt en een retourtje Spanje om daar een 8-gangen diner te 
nuttigen in een restaurant. Deze drie gezinnen maken er op hele originele wijze wel wat van.  

 

Familie van der Maas is dol op de Duitse kerstmarkt en omdat ze er niet heen kunnen, halen 
ze de sfeer maar naar de eigen tuin. ‘We willen de kinderen laten zien dat het nog steeds heel 
leuk kan zijn.’ 

Opnieuw een coronakerst, met weinig om je op te verheugen. Of toch? Van een ’ allesmag-
dag’, tot een eigen tuinkerstmarkt en een retourtje Spanje om daar een 8-gangen diner te 
nuttigen in een restaurant. Deze drie gezinnen maken er op hele originele wijze wel wat van. 
Bron: De Telegraaf, 20 december 2021. 

 

Veel mensen gaan de grens over om in Duitsland te sporten, recreëren en 
naar de kapper te gaan 

 
Veel mensen gaan de grens over om in Duitsland te sporten, recreëren en naar de kapper te 
gaan. ’We zijn pas drie uur open en hebben al meer dan twintig telefoontjes gehad uit 
Nederland’, zegt Esther Wittenhorst, kapsalonhouder in het Duitse Elten. 
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Waar Nederland op slot zit sinds zondag – alleen essentiële winkels zijn open – kan bij de 
oosterburen bijna alles nog. Zoals werken aan je fitheid in de sportschool, merken ze in 
Emmerik. ‘Alleen maandag hebben we al tientallen aanmeldingen gehad van Nederlanders. 
We zijn er erg blij mee en hebben genoeg ruimte zodat iedereen veilig kan trainen’, zegt Ferdi 
Schumacher van sportschool Funsports. Bron: AD, 20 december 2021.   
 
Officiële oudejaarsfeest in hartje Londen afgeblazen 
 
Het officiële oudejaarsfeest op Trafalgar Square in hartje Londen is afgeblazen wegens corona. 
Burgemeester Sadiq Khan riep de inwoners op thuis te blijven en te kijken naar een live-
uitzending over de hoogtepunten van het bijna afgelopen jaar in de stad. 
 
Bij het feest waren 6500 mensen welkom. Maar met het aantal infecties van Covid-19 in 
Londen en het Verenigd Koninkrijk op recordniveaus wil de burgemeester er alles aan te doen 
om de verspreiding van de nieuwe Omikron-variant te vertragen, zei hij in een verklaring. 
 
Het feest op het plein was juist opgezet als alternatief voor een grote vuurwerkshow, die voor 
het tweede jaar op rij moest worden geannuleerd door de coronacrisis, melden Londense 
media. Bron: De Telegraaf, 20 december 2021. 
 
Honderden foute corona-uitslagen komen uit lab van Deventer 
gezondheidsdienst Royal GD 
 
Bij enkele honderden uitslagen van coronatesten die begin december zijn afgenomen in 
Drenthe en Friesland, is een fout gemaakt in het Deventer laboratorium. Dat meldt de GGD 
Drenthe. Mensen die positief testten, kregen een negatieve uitslag en mensen die negatief 
testten, kregen een positieve uitslag.  
 
De fout is gemaakt in het laboratorium dat de coronatesten analyseert voor de GGD, Royal 
GD. De Gezondheidsdienst voor Dieren doet zo'n 5 miljoen laboratoriumbepalingen per jaar, 
en sinds de corona-testen in Nederland gemeengoed zijn, doet het lab in plaats van alleen 
onderzoek naar dierziektes, ook het PCR-onderzoek naar covid-19. Dat doet het laboratorium 
op verzoek van de overheid.  
 

 
Duizenden PCR-testen worden per dag onderzocht bij Royal GD in Deventer.  @ Hissink 

Volgens het laboratorium waren de verkeerde testuitslagen te wijten aan een menselijke fout. 
Het gaat om minstens 273 mensen. Zo’n 140 mensen die negatief waren getest, bleken het 
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virus toch onder de leden te hebben. En 133 mensen die te horen hadden gekregen dat ze 
besmet waren geraakt, waren dat juist niet. 
 
Royal GD voert wekelijks duizenden corona PCR-testen uit. ‘Bij een hercontrole afgelopen 
vrijdag  moesten wij helaas vaststellen dat er onjuiste uitslagen van corona PCR-testen zijn 
gerapporteerd.’ In het weekeinde werden meer onjuiste uitslagen gevonden.  
 
‘De onjuiste uitslagen blijken veroorzaakt te zijn door menselijke fouten op de eerste drie 
dagen van december’, meldt Royal GD. Om meer fouten uit te sluiten worden ook nog de 
monsters van voor en na die drie dagen opnieuw bekeken. ‘De directie en medewerkers van 
Royal GD begrijpen de ernst van deze fout en bieden hiervoor aan alle betrokkenen oprechte 
excuses aan’, zegt het laboratorium op de eigen site.  
 
De fouten kwamen aan het licht doordat de monsters gecheckt werden op de Omikron-variant. 
Maar toen bleek dat verschillende monsters helemaal geen corona bevatten. De mensen 
hadden dus ten onrechte te horen gekregen dat ze corona hadden.  
 
‘Zoals ons kwaliteitssysteem dat voorschrijft zijn de PCR-processen opnieuw nagelopen en 
beoordeeld. Er zijn geen procesfouten geïdentificeerd, maar wel processtappen waarbij 
menselijke fouten kunnen worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld bij het plakken van 
barcodestickers. Deze processtappen zijn nu extra geborgd met het vier-ogenprincipe’, is het 
plan van de GD om eventuele herhaling te voorkomen. Bron: De Stentor, 20 december 2021. 
 
Werkt de zelftest nog wel met de Omikron-variant? 
 
De Omikron-variant heeft volgens RIVM-directeur Jaap Van Dissel een ander jasje aan. En 
dus werken de vaccins minder goed dan tegen de eerdere varianten. De vraag die velen 
hebben: als de vaccins minder werken, zijn zelftesten dan nog betrouwbaar? 
 
Die vraag beantwoorden we in coronavraag nummer 267. Het is belangrijk dat ze werken, 
want het advies is om ze te gebruiken als je bij mensen op bezoek gaat. ‘Ook als u volledig 
bent gevaccineerd of al corona heeft gehad, kunt u een zelftest gebruiken’, is te lezen op de 
site van de Rijksoverheid. 
 
Maar de testen zijn gemaakt in een periode zonder Omikron-variant, want die is nog maar 
kort onder ons zoals je ongetwijfeld weet. Voorheen was de test in ieder geval betrouwbaar, 
zei epidemioloog Carl Moons van het UMC Utrecht begin december: ‘Ons grootschalige 
onderzoek laat zien dat als je klachten hebt, de neuszelftest heel gevoelig en betrouwbaar is, 
in vergelijking met een PCR-test bij de GGD.’ 
 
Zelftesten bij mensen zonder klachten zijn minder gevoelig, maar zeker niet waardeloos. 
Moons: ‘Met de antigeen neuszelftest wordt in deze groep nog steeds vier van de tien 
coronagevallen met veel virus in de neus opgespoord.’ 
 
Maar bovenstaande had dus betrekking op de Delta- en Alfavariant. Maar hoe zit het met 
Omikron? Moons brengt voorzichtig goed nieuws: ‘We horen dat het goed gaat met die 
zelftesten. De structuren van het virus worden nog steeds herkend.’ Maar, zegt hij: ‘Het RIVM 
doet onderzoek in het laboratorium. Je zou het daar even moeten vragen.’  
 
Bellen dus met het RIVM, om uitsluitsel te krijgen over de bevindingen in het lab. En ook daar 
goed nieuws. Coen Berends is woordvoerder. Hij zegt: ‘De WHO heeft meerdere laboratoria 
laten kijken en de antigeentesten lijken ook nog goed te werken met Omikron.’  
 
Berends vertelt over de zogenoemde bouwstenen van het virus. En dan wordt het technisch: 
‘Het s-eiwit en n-eiwit zijn niet zodanig veranderd bij Omikron dat de testen niet meer werken.’ 
Mag je weer vergeten. Conclusie: de testen zouden gewoon nog moeten werken.  
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Of de bevindingen in de laboratoria ook in de praktijk uitkomen, weten we over enkele weken. 
Moons gaat empirisch onderzoek doen. Onderzoek in de praktijk dus. ‘Dat is nog nergens 
gedaan nu. De uitkomsten komen over ongeveer anderhalve maand.’ 
 
Zelftesten die geschikt zijn om te gebruiken, herken je aan een CE-logo op de verpakking.  
 
Zelftesten met een CE-logo met daarachter een getal van 4 cijfers zijn goedgekeurd door een 
keuringsinstantie. Zonder cijfer? Deze zelftesten zijn te koop dankzij een  tijdelijke ontheffing. 
Overigens zijn er ook zelftesten die geen cijfer hebben maar al wel zijn goedgekeurd, dat zijn 
deze: 

- Roche SD Biosensor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Nasal Test 
- BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS rapid test 
- Acon Biotech Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 
- MP Biomedicals Rapid SARS-CoV-2 Antigen Sante-Group 
- Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. SARSCoV-2 Antigen Rapid Test Kit 

(Colloidal Gold Immunochromatography) Orange Swallow 
Ontheffing 
 
De volgende leveranciers hebben een ontheffing gekregen om een antigeen-sneltest als 
corona-zelftest op de Nederlandse markt te mogen brengen:  
 

- Green Spring SARS-CoV-2 Antigen Rapid test kit (Colloidal Gold) van Belscan 
Continental BV  

- Deepblue COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) 
- Becton Dickinson BV BD Kit Rapid detection of SARS-CoV-2 van BD Life 

Sciences 
- AEnerG BV Lyher COVID-19 antigen test kit (nasal) 
- BD Veritor™ System for Rapid Detection of SARS-CoV-2 

 
Bron: RTL Nieuws, 20 december 2021. 
 
Corona eist tol op gemeentehuis Assen: uitstel van onderwerpen en 
vrije dagen 
 
Corona begint ook zijn tol te eisen op het gemeentehuis in Assen. Daarom worden er 
verschillende maatregelen genomen om de werkdruk te verlagen. Zo worden onderwerpen 
uitgesteld en krijgen medewerkers twee collectieve vrije dagen om op adem te komen.  
 
‘We zien al enige tijd dat de werkdruk in onze organisatie oploopt’, schrijft het college van 
B&W in een brief aan de gemeenteraad. Dit komt door thuiswerken, periodes van lockdown, 
combinatie van werk en zorg voor naasten en uitval door ziekte.  
 
Het college spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de medewerkers van het 
gemeentehuis. Ze willen het niet alleen bij woorden laten, maar ook actie ondernemen zodat 
de medewerkers tot rust kunnen komen. Daarom heeft het gemeentebestuur besloten om 
rondom de feestdagen twee collectieve vrije dagen aan te wijzen, op vrijdag 24 en vrijdag 31 
december. De gemeente is dan alleen bereikbaar voor noodzakelijke diensten en spoed. 
 
Verder is besloten dat er keuzes moeten worden gemaakt in de planning van de 
werkzaamheden voor de komende periode. Een aantal onderwerpen is op de lange baan 
geschoven. 
 
Zo zou de gemeenteraad begin 2022 de vernieuwing van het milieupark bespreken. Dit wordt 
nu overgedragen aan het nieuwe college na de verkiezingen. Het milieupark is in slechte staat 
en er is meer tijd nodig om onderzoek te doen om tot een goed en toekomstbestendig plan te 
komen. 
 
Ook is er vertraging in de uitvoering van twee moties die vorige maand door de gemeenteraad 
zijn aangenomen. De ene motie heeft opdracht gegeven tot een tweejarige pilot om de uitstoot 
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van houtkachels in de stad te verminderen. De andere motie gaat over een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor de komst van een openluchtzwembad in Assen. Bron: RTV Drenthe, 20 
december 2021.  
 
PostNL schaalt vanwege corona verder op 
 
PostNL zet alle zeilen bij om ook de komende weken alle post en pakketten tijdig te kunnen 
bezorgen. Het bedrijf neemt extra maatregelen in verband met de nieuwe lockdown tot half 
januari verlengd om de extra drukte op te kunnen vangen.  
 
Al sinds half november, in aanloop naar Sinterklaas en Black Friday, heeft PostNL de 
capaciteit van de pakketbezorging flink opgeschaald. Op een normale dag bezorgt PostNL zo’n 
1,1 miljoen pakketten per dag. Tijdens de feestdagenperiode kunnen er dagelijks 2 miljoen 
pakketten bezorgd worden. 
Vanwege de nieuwe lockdown verlengt PostNL nu tot in ieder geval 14 januari 2022 de 
maatregelen om de piekdrukte aan te kunnen. Zo draaien de sorteercentra 24 uur per dag en 
zeven dagen in de week door. Ook zijn er dagelijks zo’n 1500 extra pakketbezorgers op pad. 
 
Ook het inzetten van nog meer mensen voor de post- en pakketbezorging in de komende 
weken, is een van de opties waaraan momenteel gewerkt wordt. Daarbij kijkt PostNL naar de 
mogelijkheid om, net als tijdens de lockdown in december 2020, werk te bieden aan mensen 
in beroepsgroepen die nu vanwege de lockdown tijdelijk zonder werk zitten. Naast bezorgers 
gaat het ook om onder meer chauffeurs en sorteerders. 
 
Winkels met een PostNL-punt mogen tijdens de lockdown openblijven voor het aannemen en 
uitreiken van post en pakketten en het verkopen van (kerst)postzegels. Voor het openhouden 
van een PostNL-punt ontvangt de eigenaar een extra tegemoetkoming van PostNL, boven op 
de gebruikelijke vergoeding die zij krijgen. Bron: Emerce.nl, 20 december 2021. 
 
Generatie C: ‘Corona is niet minder gevaarlijk op middelbare scholen’ 
 
Jongeren geven iedere week antwoord op een stelling die te maken heeft met het actuele 
nieuws en gebeurtenissen in de wereld. Stelling 22: Belachelijk dat de middelbare scholen en 
hoger onderwijs geen week extra vakantie krijgen om corona terug te dringen. 
 

 
 
Renske Cruijsen © Eigen foto 
 
Renske Cruijsen (20) uit Elst. Studeert International business op de HAN. 
 
‘Ik vind het zelf heel erg fijn dat scholen nog open zijn. En ik vind het wel logisch dat 
basisscholen eerder dicht gaan, want daar heb je veel meer besmettingen. Kinderen dragen 
het veel sneller over en zijn niet gevaccineerd. Voor de ouders van die kinderen is het wel 
vervelend, omdat zij dan met hun kinderen zitten. Op andere scholen is de 1,5 metermaatregel 



240 
 

en is de veiligheid dus veel beter te handhaven. Op een basisschool is dat niet te doen. In mijn 
klas is nog geen enkele besmetting geweest en zijn de meeste mensen gevaccineerd.’ 
 

 

Esther Willemsen  @ Eigen foto 

Esther Willemsen (14) uit Bemmel. Zit op OBC Huissen in het derde jaar. 

‘Ik vind het best onterecht dat de basisscholen een week eerder dichtgaan dan de middelbare 
scholen. Ik dacht zelf dat de middelbare scholen een grotere besmettingsbron zijn. Ik heb 
natuurlijk altijd het liefst langer vakantie en geen school. Ik vind het fijn als er eerlijk wordt 
gespeeld, dus ertussenin. Niet dat de ene school wel open is en de ander niet. Ik merk op 
school dat mensen geen afstand houden van elkaar, ze lopen gewoon tegen je aan en zo. 
Daarom denk ik dat het ook veiliger en eerlijker is als middelbare scholen ook dichtgaan.’ 
 

 
 
Louise Reef © Eigen foto 
 
Louise Reef (15) uit Arnhem Zuid. Zit op OBC Huissen en houdt van lezen en dansen. 
 
‘Het is vooral raar dat basisscholen dichtgaan en middelbare scholen niet. Ze hebben bijna 
net zo veel besmettingen, dus het is niet begrijpelijk. Ook omdat iedereen er evenveel last van 
heeft, want overal speelt hetzelfde. Ik merk ook dat veel jongeren op de middelbare school zich 
niet laten vaccineren, omdat ze het niet helemaal vertrouwen of geen verstand hebben van 
vaccinaties. Dat begrijp ik wel, maar dat maakt het ook minder veilig. Corona is niet minder 
gevaarlijk op de middelbare scholen.’ 
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Mitchel Rikken © Eigen foto 
 
Mitchel Rikken (18) uit Arnhem. Zit op Lyceum Elst in het vijfde jaar van vwo. 
 
‘Ik vind het belangrijk dat de scholen in eerste instantie open blijven. De vorige lockdown, 
waarin mensen niet naar school konden, had heel veel leerachterstand als gevolg en dat wil 
je niet realiseren. Ik ben het op zich wel eens met de stelling, want hetgeen wat je leert in één 
week is zo weinig dat het voor de leerachterstanden niet veel gevolgen zou hebben. Het zou 
het aantal besmettingen misschien wel naar beneden kunnen halen.’ Bron: De Gelderlander, 
20 december 2021. 
 

 

© Angelo Van Schaik  
 
Corona bedreigt kerststallenstraatje in centrum van Napels 
 
Er is één straatje in het centrum van Napels waar het hele jaar Kerstmis is: Via San Gregorio 
Armeno. Daar worden al eeuwenlang met de hand kerststallen gemaakt.  
 
Het is gezellig druk in de Via San Gregorio Armeno, in het hart van Napels. Kerstmuziek schalt 
uit elke winkel, en voor de ruim veertig ateliers die het straatje telt, staan handgemaakte 
kerststallen. Toeristen maken foto’s van de beroemdheden in miniatuur en verzamelaars 
keuren de kwaliteit van de traditionele herdersbeeldjes. ‘Het begint eindelijk een beetje aan te 
trekken’, zegt Daniele Gambardella, de huidige eigenaar van Gambardella Pastori, en de derde 
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generatie – zijn opa maakte al kerststallen. ‘Ik leerde de traditie van mijn vader en mijn 
grootvader.’ 
 
Voor Gambardella’s winkel staat een tafel vol beeldjes met de hype van het moment. Het is in 
Napels ook traditie de actualiteit te becommentariëren met een beeldje. ‘Dit jaar verkoopt 
vooral koningin Elizabeth goed, vooral toen ze ziek was steeg de vraag enorm, en Damiano 
van Maneskin, de winnaar van het Songfestival.’ In de winkel zelf vind je vooral de traditionele 
kerststallen. 
 
Al sinds het midden van de negentiende eeuw worden in deze lange, smalle straat in het oude 
centrum van Napels kerststallen gemaakt. ‘Mijn opa maakte ze alleen in de kerstperiode, de 
rest van het jaar deed hij wat anders. Met Pasen maakte hij kleine heiligenbeelden en in de 
zomer zijden kunstbloemen.’ 

Pas sinds de jaren zeventig werden in de Via San Gregorio Armeno het hele jaar door 
kerststallen gemaakt en verkocht. 

Kerststallen zijn eigenlijk niet helemaal een juiste omschrijving voor het achttiende eeuwse 
dorpstafereel dat achter de toonbank van Gambardella’s winkeltje is opgesteld. Het is een 
bonte verzameling huisjes, kleine winkeltjes en vijfentwintig centimeter hoge poppetjes met 
als centrale scène de geboorte van Christus: de kribbe omringd door Maria, Jozef, de os, de 
ezel en de drie wijzen uit het oosten. ‘Het begint met dit figuurtje hier.’  Gambardella wijst 
naar een figuur boven op een van de huisjes. ‘Dat is Benino, de slapende herder, en hij droomt 
dat zijn dorp uitloopt om de geboorte van Christus te vieren en Hem geschenken te brengen.’ 

 
© Angelo Van Schaik  

Alles wordt met de hand gemaakt. ‘Vanaf begin januari tot eind oktober doen wij de productie 
hier achter in het atelier, ik heb zo’n tien medewerkers.’ 

Dit jaar ging echter alles anders. Door de coronacrisis ging het kerstseizoen van 2020 
helemaal verloren; winkels waren dicht, er waren geen toeristen en schulden stapelden zich 
op. ‘Veel ateliers, allemaal familiebedrijven met een handvol werknemers, dreigden failliet te 
gaan’, vertelt Gabriele Casillo, voorzitter van de vereniging van kerststalverkopers, die in het 
voorjaar van 2021 werd opgezet om te waken over de eeuwenoude traditie. 

Investeerders uit Noord-Italië toonden interesse in de panden, een gruwel voor de mensen uit 
Napels. ‘De Via San Gregorio Armeno is uniek, dat wilden we beschermen. Steeds meer 
winkelstraten in de wereld lijken op elkaar, dat mocht hier niet gebeuren.’ Een lokaal 
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koffiemerk en de regio Campania hebben de traditie van de ondergang gered, maar de zorgen 
zijn nog niet voorbij. Daniele Gambardella: ‘Ik heb nog steeds moeite alle kosten te betalen. 
De huur die ik vorig jaar niet heb hoeven te betalen, moet ik nu alsnog betalen. Ik heb nu 
dubbele kosten.’ 

 
© Angelo Van Schaik  

Het is ruim een week voor kerst, en zo druk als vroeger is het niet in Via San Gregorio Armeno 
– tot december 2019 was er vaak, letterlijk, geen doorkomen aan. ‘Alleen het weekend van 1 
november was het echt druk’, vertelt Miriam Gambardella (geen familie). Ze staat met een 
kerstmuts in de deuropening van haar winkel en kijkt de straat in. ‘Toen had de gemeente 
zelfs eenrichtingsverkeer ingesteld voor voetgangers.’ 

Dat is nu niet nodig. De winkeliers kijken met zorg naar de oplopende besmettingscijfers in 
Italië; in sommige delen van het land gelden alweer restricties. ‘Ik hoop dat die ons bespaard 
blijven’, zegt voorzitter van de kerststalverkopersvereniging Casillo. ‘Elke keer als ik over 
restricties hoor, dan moet ik weer denken aan kerst 2020. Dat nooit meer.’ Bron: BD, 20 
december 2021. 
 
Gevaccineerden die toch corona oplopen worden – tijdelijk – super 
immuun  
Wetenschappers uit de Amerikaanse staat Oregon hebben ontdekt dat mensen die volledig 
gevaccineerd zijn en toch besmet raken met corona vervolgens super immuun kunnen 
worden. Gehoopt wordt dat de reactie van het lichaam, met ondersteuning door het vaccin, 
een mogelijke uitweg uit de pandemie biedt. 
 
Voordat de champagne ontkurkt wordt, is het goed te beseffen dat onduidelijk is hoe lang die 
onkwetsbaarheid aanhoudt. Het is ook geen reden af te zien van een boosterprik. De 
wetenschappers waarschuwen dat gevaccineerden onder geen voorwaarde moeten proberen 
besmet te raken, onder meer omdat voor niemand valt te voorspellen hoe de ziekte uitpakt. 
 
De superimmuniteit wordt ook bereikt als ongevaccineerden na besmetting met het virus 
zich alsnog laten vaccineren. 
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HLN meldt: 
 
‘Wetenschappers uit de Amerikaanse staat Oregon hebben doorbraakinfecties bestudeerd bij 
personeel van de Oregon Health & Science University School of Medicine in Portland. Ze 
legden 26 gevaccineerde personeelsleden die besmet raakten met een doorbraakinfectie naast 
een groep mensen die ook gevaccineerd waren, maar geen Covid-19 hadden opgelopen. Bleek 
dat de groep van de gevaccineerden die toch nog besmet raakten een substantiële verhoging 
van antistoffen in het bloed hadden. ‘Een verhoging van 1.000 procent en soms zelfs 2.000 
procent, dus een echt hoge immuniteit’, zegt Fikadu Tafesse, professor moleculaire 
microbiologie en immunologie. ‘Dat is bijna ‘superimmuniteit’.’ 

De ontdekking komt op het moment dat de Omikron-variant om zich heen grijpt en bij veel 
mensen door de bescherming van het vaccin heen weet te breken. Boosters beschermen wel 
tegen de Omikron-variant omdat ze het afweersysteem een oppepper geven. Volgens een 
expert is de reactie van het immuunsysteem op het virus na vaccinatie vergelijkbaar met de 
booster maar onveiliger omdat die pas na besmetting plaatsvindt en de besmette persoon 
eerst alsnog ernstig ziek of erger kan worden. Bron: Joop, 20 december 2021. 

Boeren brengen kerstgroet bij de verpleeghuizen 
 
De boeren gaan op trekkers langs de verpleeghuizen. 
 

 
 
@ Omroep Gelderland, 20 december 2021 
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Ook vorig jaar reed Voll Gass de verlichte trekker-Kerstroute. Hier passeren ze café H2O. Foto: 
Arjen Dieperink 

‘Voll Gass’ brengt weer licht bij verzorgings- en verpleegtehuizen 
 
Boerenbeweging ‘Voll Gass genoeg is genoeg’ verspreidt op dinsdag 21 december weer licht in 
de straten van Lochem, Bathmen en Holten. 
 
‘Met onze verlichte trekkers willen wij een glimlach op de gezichten toveren’, laat de 
boerenbeweging weten. Naar verwachting enkele tientallen verlichte trekkers verzamelen zich 
bij de Exelse Tol en gaan van daaruit richting Lochem om langs alle verzorgings- en 
verpleeghuizen te rijden. 
 
De route leidt via de Larenseweg en Koedijk langs Anke Marjolein waar de lichtshow tegen vijf 
voor zes verwacht wordt. Van daaruit rijden de boeren via de Koedijk, Tramstraat, Julianaweg 
via de Oosterwal langs Gudula (Zorggroep Sint Maarten) waar zij rond vijf over zes hopen te 
zijn. Via de Graaf Ottoweg, Nieuwstad en Zutphenseweg is de stoet rond kwart over zes bij 
Het Vandermolenhuis Dagelijks Leven. Na de rotonde passeren ze dan de tweede keer Het 
Vandermolenhuis om via de Barchemseweg, Korte Voren, Docter ten Bokkel Huininkweg naar 
De Hoge Weide (Marga Klompé) te gaan, waar ze om vijf voor half zeven arriveren. Daarna 
rijden de trekkers binnen vijfentwintig minuten via Exel naar ’t Talma in Laren om vervolgens 
via de Holterweg, Deventerweg en De Kotten rond tien over zeven ’t Ruempol te begroeten. 
Uiteindelijk verlaat de rijdende lichtshow de gemeente Lochem en bezoeken de boeren dan 
Bathmen en Holten. 
 
De boeren ontvingen vorig jaar veel positieve reacties op hun lichtjestour, ook van plekken in 
de nabije omgeving waar ze niet geweest waren en waar ze het spektakel ook wel hadden 
willen zien. Daarom wordt er dit jaar een tweede tour gehouden, op woensdagavond. Die start 
om 17.45 uur bij de Kaleberg in Barchem en brengt dan licht bij verzorgings- en 
verpleeghuizen in Ruurlo, Borculo, Neede en Diepenheim, waar ook het eindpunt is. De stoet 
trekt op deze route langs Woonplus Barchem, in Ruurlo langs Zorglocatie La Fontaine, Sensire 
De Schoven en Zorglocatie Villa Roderlo, langs het Careaz JW Andriessenhuis in Borculo, in 
Neede langs D’n Aoverstek (Borculoseweg), Livio De Werf (Hofmaat), Sensire De Bloesem en 
D’n Aoverstep (Rapenburg) en WoZoCo in Diepenheim. Bron: Berkelbode, 20 december 2021. 
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Gratis chocolademelk voor bewoners verzorgingshuizen, met dank aan 
boer Edwin  
 
 Boer Edwin Sengers begon er drie jaar geleden kleinschalig mee in Wijchen: de bewoners van 
een verzorgingstehuis in het dorp trakteren op warme chocolademelk. De actie sloeg aan, 
want dit jaar doen collega-boeren door het hele land mee. Zij bezorgen bij liefst 30.000 
bewoners van 250 verzorgingstehuizen vandaag een kop warme chocolademelk. 
 
Vier jaar terug verzorgde Sengers een kerstdiner voor een aantal 'eenzame ouderen' in het 
theehuis op De Eikenhorst - zijn boerderij in Wijchen. Een beetje aandacht voor mensen die 
dat nodig hebben. Het voelde goed, maar er miste iets, zo vond hij. En toen hij er over nadacht, 
wist hij al snel wie dat waren: de ouderen die - om wat voor reden dan ook - zelf niet of 
nauwelijks meer de deur uit komen. Dus bracht Sengers met een aantal collega's uit de buurt 
chocolademelk naar de ouderen van een verzorgingstehuis in het dorp. ‘Zo kregen ook zij nog 
een beetje aandacht. Dat was goed.’ 
 
Het initiatief bleek levenskrachtig: ook de jaren erna ging Sengers met een trekker vol 
chocolademelk op pad. Zijn actie werd opgepikt door zuivelmultinational FrieslandCampina. 
Nu gaan door het hele land boeren, met trekker en oplegger, langs verzorgings- en 
verpleeghuizen om de bewoners te trakteren op een kop warme chocolademelk. ‘Het is 
belangrijk dat ook deze mensen af en toe in de belangstelling staan’, vindt Sengers. Hij is blij 
dat ook elders in het land ouderen even een beetje verwend worden.  
 
Sengers brengt een versierde trekker vol chocolademelk naar verzorgingstehuis Meander. Zelf 
hoeft hij niet in het middelpunt van de aandacht te staan. ‘Het gaat niet om mij. Het gaat om 
de bewoners. Daar doe ik dit voor.’ 
 
Eén van de boeren die vandaag aan de landelijke actie meedoen, is Alexandra Heijink in 
Varsseveld. Met een shovel brengt ze - omgerekend - zo'n vierhonderd koppen chocolademelk 
naar verpleeghuis De Bettekamp & Den Es in het dorp. Daar wordt het geschenk 'overhandigd' 
aan de kok van het tehuis, die in de loop van de middag alle bewoners blij maakt met warme 
chocomelk met slagroom. ‘We zouden het graag zelf uitdelen, maar dat kan vanwege corona 
niet’, zegt Heijink. ‘We moeten voorzichtig doen, je wilt toch ook niet dat die mensen door ons 
ziek worden.’ 
 
In totaal bezorgen boeren door het hele land bij 250 verzorgings- en verpleeghuizen 
chocomelk. Op deze manier krijgen 30.000 bewoners een warme kop drinken, en een beetje 
aandacht. Bron: Omroep Gelderland, 20 december 2021. 
 

 
 
@ Google  Tom Pronk   
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Boeren pakken uit met kerst en maken verlichte trekkertocht 
De agrarische jongeren Gooi en Vechtstreek en LTO Nederland gaan vanavond - zaterdag 18 
december - weer op pad met hun verlichte en versierde tractoren. Dat laat Tom Pronk (26) van 
de Buffel Hoeve aan de Overscheenseweg in Naarden weten.  

De boeren maken een tour langs verschillende verzorgingstehuizen in Gooise Meren en 
Wijdemeren. ‘Om ouderen en zorgpersoneel een hart onder de riem te steken in deze tijden’, 
vertelt hij. Het idee hiervoor is vorig jaar ontstaan; toen werd er voor dezelfde doelgroep ook 
een rit gereden. ‘Ook bieden we de verzorgingshuizen eerder op de dag een pakket aan met 
lokaal geproduceerde producten, zoals appels en kaasblokjes.’ 

Wie wil komen kijken bij de verlichte trekkeroptocht moet deze tijdstippen in de gaten houden: 
18.45 uur Weesp, 19.45 uur Nederhorst Den Berg, 20.15 uur Kortenhoef, 20.45 uur Naarden, 
21.15 uur Muiderberg. De tijden kunnen iets afwijken, afhankelijk van het verloop van de 
route. Helaas mogen er geen trekkers meer door Muiden, maar de groep komt wel langs 
Muiden. Na hun laatste stop rond 21.15 uur bij verzorgingshuis De Florisberg rijden ze langs 
Muiden weer terug naar Weesp. Op de Spieringbrug is de verlichte trekkeroptocht mooi te 
bewonderen. Bron: Weesper Nieuws, 18 december 2021. 

Milan (12) deelt chocoladeletters uit aan ouderen: 'Al die blije gezichten 
maken mij trots' 

Wie wil een euro doneren om Puttense ouderen te verrassen met Sinterklaas? Die vraag stelt 
de 12-jarige Milan du Bois. Rond 5 december wil hij liefst 250 ouderen blij maken met een 
chocoladeletter. ‘Ik geef graag iets weg.’ 

Het is niet de eerste keer dat Milan een actie op touw zet. Vorig jaar deelde hij onder meer 
tulpen, koffie- en tekenpakketten uit, net als de chocoladeletters met Sinterklaas. ‘Ik wil graag 
wat voor hen doen’, legt de jonge weldoener uit. ‘Wat is er nou leuker dan iemand wat geven 
waar ze gelukkig van worden? Als ik dan al die blije gezichten zie, maakt mij dat ook trots.’ 

Milan deelde vorig jaar ook al letters uit. Het succes van vorig jaar wil Milan herhalen. ‘Ik heb 
zelf al vijftien chocoladeletters gedoneerd met mijn zakgeld. Maar ik wil er in totaal 250 
uitdelen, dus ik heb er nog wel een paar nodig’, lacht hij. ‘Iedereen kan een euro doneren via 
een betaalverzoek en daarmee kan ik de letters kopen. Daarna pak ik ze mooi in en doe ik er 
een gedicht bij. Zo is het helemaal in de Sinterklaassfeer.’ 

Milan verzekert dat het geld goed terechtkomt. ‘Mocht ik meer geld binnenhalen, dan gebruik 
ik dat voor andere acties. Ik wil ook graag een kerstbingo organiseren en oliebollen uitdelen. 
Het geld komt dan goed van pas.’ 

Milan heeft een zwak voor ouderen, legt hij uit. ‘Ik doe ook vrijwilligerswerk. Elke 
dinsdagmiddag ga ik naar een verpleeghuis in de buurt en speel ik daar met de ouderen 
spelletjes, praat ik wat of gaan we wandelen. Dat is altijd heel gezellig en fijn.’ 

Bij dat verpleeghuis mag hij, als corona het toelaat, de letters ook verkleed uitdelen.  

Dan ga ik als piet. Dat zullen de bewoners fantastisch vinden, dat weet ik zeker.’ Bron: Omroep 
Gelderland, 10 november 2021. 

De Omikron-variant is nu de dominante variant in de Verenigde Staten 
 
De Omikron-variant van het coronavirus is nu de dominante variant in de Verenigde Staten. 
Dat meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC maandag op basis van de gegevens van de 
afgelopen week. Op dit moment gaat het in bijna driekwart (73 procent) van de 
besmettingsgevallen in het land om de Omikron-variant. In de noordwestelijke staten Oregon, 
Washington en Idaho gaat het zelfs in zo'n 96 procent van de nieuwe gevallen om Omikron. 
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De Amerikaanse president Joe Biden geeft dinsdag een toespraak. Naar verwachting zal hij 
de Amerikaanse bevolking oproepen zich te laten vaccineren en te testen. Volgens een 
woordvoerder is Biden niet van plan het land op slot te gooien. Wel zal de president met andere 
maatregelen komen. Zo moeten zelftesten toegankelijker worden. Bron: AD, 21 december 
2021. 
 
Nieuw-Zeeland stelt de plannen om grenzen geleidelijk te heropenen uit 
 
Nieuw-Zeeland stelt de plannen om zijn grenzen geleidelijk te heropenen uit tot eind februari. 
De Nieuw-Zeelandse coronaminister Chris Hipkins hoopt dat het land tegen die tijd beter 
beschermd is tegen de Omikron-variant van het coronavirus. 
 
Eerder was het plan om al halverwege januari te beginnen met de gefaseerde heropening. 
'Deze beslissing is uiteraard teleurstellend en zal veel vakantieplannen in de weg staan, maar 
we hopen dat hiermee de verspreiding van Omikron vertraagd wordt.' 
 
Nieuw-Zeeland kondigde in oktober aan de grenzen vanaf halverwege januari te willen 
heropenen voor Nieuw-Zeelandse staatsburgers en Nieuw-Zeelanders die in Australië wonen. 
Vanaf 30 april zouden de grenzen voor alle gevaccineerde reizigers worden opengesteld. Het 
is nog niet bekend of die plannen eveneens worden uitgesteld. Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Drie miljoen Nederlanders zijn sinds het uitbreken van coronapandemie 
positief getest  
 
Het aantal Nederlanders dat sinds het uitbreken van de coronapandemie positief getest is op 
het virus gaat vandaag over de drie miljoen heen. Dat is minder dan drie maanden na het 
bereiken van de grens van twee miljoen coronagevallen. Gisteren stond de teller op 2.992.157. 
 
Het virus werd op 27 februari 2020 voor het eerst in ons land vastgesteld bij een man uit het 
Brabantse Loon op Zand, die het oppikte tijdens een werkreis naar Italië. Op dag 9 van de 
uitbraak overleed voor het eerst iemand aan de gevolgen van een coronabesmetting, een 86-
jarige man uit Oud-Beijerland. 
 
Hoeveel mensen het virus hebben opgelopen, zijn genezen of overleden door toedoen van het 
virus, is niet helemaal bekend. Tijdens de eerste besmettingsgolf werd lang niet iedereen 
getest. Tijdens de tweede golf was de animo om te testen zo groot dat het niet iedereen 
lukte om een testafspraak te maken. 
 
Het duurde tot 6 februari van dit jaar, dag 346 van de epidemie, voor het aantal positieve 
tests boven de 1 miljoen uitkwam. Op 29 september, dag 581, volgde de 2 miljoenste positieve 
test. Het is vandaag dag 664. Van 20.504 mensen is zeker dat ze aan een coronabesmetting 
zijn overleden. Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Vandaag sluiten alle scholen 
 
Vorige week kregen de basisscholen een week extra vakantie, maar vandaag sluiten vrijwel 
alle scholen de deuren vanwege de lockdown. Al het onderwijs is tot en met 9 januari gesloten. 
Gisteren kregen de scholen nog de tijd om noodopvang te regelen, voor kinderen waarvan ten 
minste één ouder een cruciaal beroep heeft. 

Dat geldt ook voor scholieren die vanwege een onveilige situatie moeilijk thuis kunnen 
blijven. Scholen mogen ook nog lesgeven aan leerlingen op het praktijkonderwijs en 
het voortgezet speciaal onderwijs Het demissionaire kabinet besluit uiterlijk maandag 3 
januari of scholen vanaf de week daarop, op 10 januari, weer open mogen. Bron: AD, 21 
december 2021. 
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Reguliere ziekenhuiszorg is nog niet verder afgeschaald 
 
De reguliere ziekenhuiszorg bleek maandag niet nog verder te zijn afgeschaald, meldt de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dinsdag. De druk blijft hoog maar stijgt vooralsnog niet 
verder, zegt de organisatie. 
 
Het lijkt zelfs een fractie beter gesteld met het aanbod dan eerder. ‘Op dit moment zijn 40 
procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Vorige week waren dit er 41 procent 
minder’, aldus de organisatie. 
 
‘De ontwikkelingen rondom de Omikron-variant maken dat verdere opschaling van de 
capaciteit voor de (semi-)acute zorg (Covid en non-Covid) en kritiek planbare zorg nodig is om 
de meest urgente zorg de komende tijd doorgang te laten vinden’, aldus de NZa. Bron: AD, 21 
december 2021. 
 
Restauranteigenaar Ron gaat voor afhaalmenu’s, maar: ‘Voel me in de 
steek gelaten en belazerd’ 
 
Honderden reserveringen voor de kerstlunch konden zó de prullenbak in na de aankondiging 
van de nieuwe lockdown. Dan maar maaltijden bezorgen? ‘Onze kerstmaaltijd is een beleving, 
die kan ik niet verkopen in een kartonnen doos. Andere restaurateurs gaan wel voor 'afhaal', 
maar voelen zich in de steek gelaten en belazerd'. 
 
Na de aankondiging van de lockdown dit weekend was het snel schakelen voor restaurants. 
De kerstmaaltijd bezorgen, laten afhalen of de deuren sluiten? Ron Okhuijsen, eigenaar van 
restaurant Goesting in Wittevrouwen, kiest voor afhalen, maar ‘dat is een druppel op een 
gloeiende plaat'. Bron: AD, 21 december 2021. 
 

 
 
Ron Okhuijsen, eigenaar van restaurant Goesting in Wittevrouwen, kiest voor afhalen, maar 
‘dat is een druppel op een gloeiende plaat'. © Angeliek De Jonge 

Robert Koch-instituut adviseert aantal sociale contacten aan banden te 
leggen 

Het Duitse Robert Koch-instituut adviseert, om een dreigende golf aan Omikron-besmettingen 
te bestrijden, het maximum aantal sociale contacten dat Duitsers mogen hebben per 
direct aan banden te leggen. Daarnaast wil het instituut ook dat er tot half januari 
reisrestricties gaan gelden. 
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Verder moet het tempo van de vaccinatiecampagne worden opgeschroefd en moet ervoor 
worden gezorgd dat er voldoende gratis coronatests voorhanden zijn. Federale en regionale 
regeringsleiders beslissen later vandaag over de te nemen maatregelen. 
 
Die zullen niet alleen ongevaccineerden treffen, maar ook mensen die volledig zijn ingeënt en 
hen die zijn hersteld van een eerdere besmetting. Tot een lockdown lijkt het in Duitsland niet 
te komen. Vandaag werden 23.428 nieuwe coronagevallen vastgesteld en werden 461 aan 
Covid-19 gerelateerde sterfgevallen gemeld. Bron: AD, 21 december 2021. 

Jan Paternotte vindt het raar dat op Schiphol alle winkels open zijn 

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt het 'een heel raar signaal' dat Nederland in lockdown is, 
maar dat niet-essentiële winkels op luchthaven Schiphol wel gewoon open zijn. Hij gaat het 
kabinet vragen 'daar wat aan te doen'. De Partij voor de Dieren wil ook dat deze winkels op 
Schiphol snel dichtgaan. Bron: AD, 21 december 2021.  
 
Kabinet wil de niet-essentiële winkels achter de douane op Schiphol 
sluiten 

Het kabinet wil de niet-essentiële winkels achter de douane op Schiphol sluiten. Dit weekend 
werden dit soort winkels in de rest van het land gesloten, maar voor de luchthaven gold een 
uitzondering, tot verbazing van het parlement. ‘Mijn neiging zou zijn om die suggestie van de 
Kamer over te nemen’, zei demissionair premier Mark Rutte. 

Rutte zei aanvankelijk de regels op de luchthaven gelijk te willen houden met de regels in 
andere landen. Bovendien lopen reizigers achter de douane (aan de 'airside') toch al door 
elkaar. De premier veranderde van mening omdat hem was opgevallen dat men het in de 
Kamer 'een beetje ingewikkeld' vindt dat op het vliegveld andere regels gelden dan in de 
winkelstraat. Door de winkels toch te sluiten, lopen minder mensen door elkaar en is op het 
vliegveld minder personeel nodig, zei Rutte. 

Om de winkels te sluiten, moet een spoedregeling opgesteld worden. Dat wil het kabinet 
komende week doen. Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Duitse burgemeester: ‘Wees verstandig, kom nou geen kerstinkopen in 
Kleef doen’ 
 
‘Wees verstandig en kom nou vanuit de regio Nijmegen niet massaal naar Kleef om er nog even 
kerstinkopen te doen.' 
 
Die dringende oproep doet ook de Kleefse burgemeester Wolfgang Gebing. Nederland is in 
lockdown maar Duitsland niet: ook in Kleef was het daarom begin deze week wat drukker dan 
normaal, zo meldt de Kleefse krant NRZ (Neue Rhein Zeitung), met dank aan de Nederlanders.  
 
Op de parkeerplaatsen domineren momenteel de gele nummerborden en op de Grosse Strasse 
- zo'n beetje de Broerstraat van Kleef - klinken veel Nederlandse stemmen. ‘Het is niet dringen 
geblazen’, zo concludeert NRZ-verslaggever Andreas Gebbink, ‘maar corona schrikt onze 
buren dus niet af om hierheen te komen.’  
 
Zoals Zoë Bloeming en Dewi  Roelofs uit respectievelijk Velp en Zevenaar. Zij zijn naar Kleef 
gekomen om de laatste kerstinkopen te doen: 'We zijn door de plotselinge lockdown in 
Nederland overvallen'.  Weliswaar worden veel inkopen momenteel online gedaan maar de 
twee zijn bang dat de bestellingen niet meer op tijd komen. 
 
‘Ik wist trouwens helemaal niet dat je hier in Kleef alleen de winkels in mag onder het 2-G 
regime (gevaccineerd of genezen, red.)’, zegt Dewi. ‘Ik ben niet gevaccineerd, dus ik geef mijn 
betaalkaart mee aan mijn vriendin. Die mag wel naar binnen.' 
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Murny Brouwer en Sharon van den Hurk met zoon Daylano in Kleef. © Andreas Gebbink 

 
Murny Brouwer en Sharon van den Hurk uit Nijmegen hebben kleding en spelletjes voor 
Playstation gekocht. Ín Nijmegen zijn de meeste winkels helaas dicht', aldus Murny in de NRZ. 
Ze heeft er geen probleem mee om uit te wijken naar Kleef. Want ze is gevaccineerd én we 
houden ons aan de regels'. 

En die regels zijn: gevaccineerd of genezen, mondkapjes op en afstand houden. Die conclusie 
trekt ook de burgemeester. Hij heeft in het centrum vastgesteld dat de Nederlanders zich 
keurig aan de regels houden. Hij voorziet dan ook geen problemen. 

Van het sluiten van grenzen is op dit moment dan ook geen sprake. Bovendien kunnen zulke 
besluiten alleen in Berlijn genomen worden.  

Overigens komen de Duitse deelstaten vandaag (dinsdag) in Berlijn bijeen om te praten over 
aanscherping van de coronamaatregelen. Die zouden per 28 december in gaan, omdat 
verwacht wordt dat dan de Omikron-variant om zich heen zal grijpen. 
 
Naar verwachting zullen er verdere beperkingen opgelegd worden aan het aantal mensen dat 
je thuis mag ontvangen (maximaal 2). Er wordt gesproken over een beperkte lockdown: maar 
de winkels kunnen gewoon open kunnen blijven, zo heet het. Bron: DG, 21 december 2021. 
 
Ik ben gevaccineerd, ik was fit en gezond; dat zou wel loslopen 
 
Columnist Thijs Zonneveld schrijft over zijn coronabesmetting, eerder deze maand. ‘Het eerste 
dat ik dacht: het komt niet uit.’  
 
Ik staarde naar de zelftest en knipperde met mijn ogen. Al die keren dat iemand – of ikzelf – 
met een stok in mijn neus had gewroet, hadden hetzelfde resultaat opgeleverd: niks aan het 
handje. Anderhalf jaar lang negatief, vals alarm, geen corona. Maar deze keer was het anders. 
Op de zelftest stond niet slechts één streepje, zoals altijd. Er stonden er twee – hoelang ik er 
ook naar keek. En hoe hard ik ook vloekte. 
 
Het eerste dat ik dacht: het komt niet uit. De agenda was vol, de kinderen moesten naar 
school, Sinterklaas stond voor de deur en het vooruitzicht van tien dagen opgesloten in huis 
was ook niet bepaald aanlokkelijk. Stiekem baalde ik nog het meest dat ik misschien wel een 
strandrace in het weekend erop zou missen. Over het effect op mijn eigen gezondheid dacht 
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ik, als ik heel eerlijk ben, niet lang na. Ik ben gevaccineerd, ik was fit en gezond; dat zou wel 
loslopen. Dat ik niks zou ruiken, leek me zelfs wel handig – kon ik zoveel scheten laten als ik 
wilde. Bron: AD, 21 december 2021. 
 

 
 
© Marco Okhuizen — Thijs Zonneveld schrijft over zijn coronabesmetting. 
 
Europese Commissie meldt dat voor behoud coronapas mensen 
boostershot dienen te halen 
 
De Europese Commissie meldt vandaag dat het voor behoud van een geldige 
coronareispas vanaf 1 februari nodig is om binnen 270 dagen (negen maanden) na de laatste 
vaccinatie een boostershot te halen. 
 
Op een vaccinatie moet na een halfjaar in principe een booster volgen, stelde de Europese 
Commissie eerder voor. De Europese lidstaten krijgen daarbovenop drie maanden respijt om 
iedereen een aanvullende prik te kunnen geven.  
 
Hoelang een coronacertificaat met booster geldig blijft, is nog niet besloten. Onderzoek moet 
eerst uitwijzen wanneer de bescherming na de herhalingsprik weer afneemt. Het certificaat 
met QR-code is populair. Er zijn er 800 miljoen van aangemaakt. Bron: AD, 21 december 
2021. 
 
Arme Amsterdamse gezinnen krijgen pakket met zelftesten en 
mondkapjes 
 
Zo'n 100.000 Amsterdamse gezinnen die het niet al te breed hebben, of in wijken wonen met 
een lage vaccinatiegraad, krijgen een speciaal pakket met onder meer zelftesten 
en mondkapjes. 
 
Ook krijgen zij tips over hoe ze zich thuis zo goed mogelijk aan de coronamaatregelen kunnen 
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houden. De gemeente hoopt dat mensen zich hierdoor beter houden aan de coronaregels in 
en om het huis, vooral als het gaat om het ontvangen van bezoek. Bron: AD, 21 december 
2021. 
 
Eind januari moeten er 200.000 coronatesten per dag worden afgenomen 
 
Eind januari moeten er, gezien de opkomst van Omikron, 200.000 coronatests per 
dag afgenomen kunnen worden. Reden voor de GGD's om de testcapaciteit op te schalen. ‘Die 
opschaling kent wel een uitdaging’, zegt programmadirecteur Jaap Eikelboom, die verwacht 
dat de testvraag sterk zal stijgen. 
 
Zo is een deel van het personeel dat de testen afneemt nu nodig voor de boostercampagne. 
‘Maar misschien is dat straks weer andersom’, aldus Eikelenboom. Ook kunnen externe 
partijen worden ingezet op GGD-locaties en is het een optie om extra testlocaties te openen. 
Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Ga alleen de grens over wanneer het moet 
 
'Ga alsjeblieft alleen de grens over als het niet anders kan', is de boodschap van de Duitse 
regio Viersen aan inwoners van Limburg. Die steken tot verdriet van de Duitsers sinds de 
lockdown massaal de grens over om daar boodschappen te doen, te gaan eten of vertier 
te zoeken. Onze oosterburen vrezen dat door de dagjesmensen en koopjesjagers de Omikron-
variant nog sneller om zich heen grijpt.  
 
Nederlanders die desondanks in Duitsland komen shoppen of in restaurants gaan eten, 
moeten zich houden aan de maatregelen die daar gelden, waarschuwen de burgemeesters. 
Dat wil zeggen: ze moeten gevaccineerd of genezen zijn en dat kunnen aantonen via de corona-
app. De Duitse grensregio verscherpt daarom de controle op de naleving van de regels door 
de Nederlandse bezoekers. Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Kabinet wil 60-plussers nog dit jaar een boosterprik laten halen 
 
Het kabinet wil zoveel mogelijk 60-plussers nog dit jaar een boosterprik laten halen, maar een 
miljoen van hen moet nog een afspraak maken, zegt Mariska Van Blankers, 
programmadirecteur vaccinaties bij het RIVM. Hen wordt gevraagd dit alsnog te doen, maar 
hoeveel van hen daadwerkelijk een prik kunnen halen is onduidelijk. 
 
Iets meer dan een miljoen van alle volwassenen kan nog geen boosterprik halen, omdat ze drie 
maanden moeten wachten na een eerdere vaccinatie of besmetting. 500.000 van hen zijn te 
recent nog geprikt. 600.000 zijn sinds half oktober besmet geraakt met het virus, of worden 
dat de komende maand naar verwachting nog. 
 
‘Daarnaast zijn er zo'n 320.000 60-plussers die een afspraak hebben staan voor in januari’, 
zegt Van Blankers. ‘Dat vinden we te laat.’ De GGD gaat proberen deze afspraken zoveel 
mogelijk 'naar voren te halen'. Mensen krijgen dan een SMS-bericht met de vraag of ze niet 
eerder willen langskomen. Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Hoog tijd dat voor- en nadelen vaccinatieplicht in kaart worden gebracht 
 
De ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken Werkgelegenheid vinden 
het hoog tijd dat voor- en nadelen van vaccinatieplicht in kaart worden gebracht, schrijven ze 
aan de Tweede Kamer. 
 
‘De schade van lockdowns is gigantisch en beperkt de vrijheid ook vergaand', leest het. Er 
wordt gepleit voor het maken van 'scherpere keuzes' in het vaccinatiebeleid, waarbij het 
verhogen van de immuniteit de structurele uitweg uit de crisis blijft. Bron: AD, 21 december 
2021. 
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RIVM meldt dat 1.8 miljoen boostershots zijn gezet 
 
Programmadirecteur vaccinaties van het RIVM, Mariska Van Blankers, meldt dat er tot nu toe 
in totaal 1,8 miljoen boostershots zijn gezet. Vorige week zijn er 780.000 aanvullende 
coronaprikken verstrekt, waarmee het doel ruim gehaald is. Coronaminister De Jonge had 
dat op 700.000 prikken gesteld.  
 
Tot dusver zijn er ruim 1,8 miljoen boosterprikken gezet, zei programmadirecteur vaccinaties 
Mariska Van Blankers van het RIVM dinsdag in de Tweede Kamer. Dat betekent dat er vorige 
week ruim 780.000 oppepprikken zijn gezet en daarmee is het doel voor die week bereikt. 

Er zijn op dit moment 12,1 miljoen volwassenen in Nederland die een boosterprik zouden 
kunnen krijgen, omdat zij ook hun eerdere vaccinatie hebben genomen. Een deel kan nog 
geen boosterprik krijgen omdat ze korter dan drie maanden geleden hun eerdere vaccinatie 
kregen of een coronabesmetting doormaakten. Bron: AD, 21 december 2021. 

Vaccins zonder booster bieden minder bescherming tegen Omikron 
 
RIVM-directeur Jaap Van Dissel zegt vandaag in de Tweede Kamer dat 
de coronavaccins zonder booster mogelijk vier tot vijf keer minder bescherming tegen de 
Omikron-variant bieden dan bij de deltaversie het geval was. Volgens Van Dissel is 85 procent 
van hen die besmet raakten met de Omikron-variant volledig gevaccineerd. 
 
Bij de deltavariant was dit 62 procent. Wie al eerder corona opliep, is volgens Van Dissel ook 
minder beschermd tegen Omikron. Bij bijna drie procent van de Omikroninfecties ging het om 
personen die al eerder corona hadden. Bij Delta was dit iets meer dan 1 procent. Een booster 
kan de bescherming weer 'opplussen' 
 
‘Het vaccin is gemaakt tegen de Wuhanvariant, die al lang niet meer circuleert’, legt hij uit. 
‘De Delta- en Omikron-variant zijn zo anders, dat het vaccin ze niet meer goed herkent.’ Ook 
de effectiviteit van de booster zal - net als die van eerdere prikken - na verloop van tijd 
afnemen. Maar wel minder snel, verwacht Van Dissel. Bron: AD, 21 december 2021. 

Steunmaatregelen voor ondernemers worden uitgebreid 

Nederland is vrijwel volledig op slot en daarom breidt het 
kabinet de steunregelingen voor ondernemers uit. Werkgevers kunnen negentig procent van 
de loonkosten vergoed krijgen in plaats van tachtig procent. Bedrijven komen ook sneller in 
aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten. 
 
Ondernemers kunnen al TVL aanvragen als ze twintig procent van hun omzet verliezen, in 
plaats van dertig procent. De verruiming van het pakket kost het kabinet naar verwachting 
zo'n 590 miljoen euro. In een voorraadvergoeding voor horeca en winkels ziet het kabinet op 
dit moment niets. 'Slecht uitvoerbaar', aldus de woordvoerder.  
 
Ouders wordt gevraagd om de factuur aan buitenschoolse opvang te voldoen, ook nu deze 
grotendeels gesloten is. Het kabinet broedt op een tegemoetkoming. Daarnaast trekt het 
kabinet nog eens 5,6 miljoen euro uit voor musea en krijgen dierentuinen 10 miljoen om 
'dierenwelzijn en de maatschappelijke waarde van dierentuinen te waarborgen'. Bron: AD, 21 
december 2021. 

Mensen geboren in 1963 en 1964 kunnen afspraak maken voor 
boostershot 

Wie geboren is in de jaren 1963 en 1964 kan online een afspraak voor het halen van 
de boosterprik maken, twitter coronaminister De Jonge. Bron: AD, 21 december 2021. 
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Landelijke storing bij GGD 

Koepelorganisatie GGD GHOR meldt dat er vandaag vanwege een landelijke storing in het 
CoronIT-systeem mogelijk langere wachttijden bij het vaccineren en testen kunnen ontstaan. 
Alle gegevens moeten via een noodprocedure, soms met de hand, in het systeem worden 
verwerkt. Ook het afsprakensysteem kampt met een storing, waardoor test- en 
prikafspraken momenteel alleen online gemaakt kunnen worden. Wat de oorzaak van de 
problemen is, wordt nu onderzocht. Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Storing bij GGD verholpen: bellen voor prik- of testafspraak weer mogelijk 
 
De landelijke storing bij het coronaregistratiesysteem van de GGD is verholpen. Daardoor is 
het weer mogelijk om het callcenter te bellen voor een prik- of testafspraak. De oorzaak van 
de storing is nog niet bekend. 
 
Gegevens hoeven niet langer handmatig te worden ingevoerd, waardoor prik- en 
testklanten niet langer hoeven te wachten. Ook zijn de callcenters weer bereikbaar voor het 
maken van een prik- of testafspraak. De oorzaak van de storing blijft onduidelijk. 
 
Door de problemen moesten mensen ook langer wachten bij de vaccinatielocaties en de 
teststraten. Gegevens moesten door middel van een noodprocedure worden verwerkt in de 
systemen, soms met de hand. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat hun gegevens 
niet zijn geregistreerd, aldus GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie voor de 
regionale gezondheidsdiensten. Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Moderna verwacht geen problemen bij ontwikkeling van booster tegen 
Omikron 
 
Vaccinmaker Moderna verwacht geen problemen bij de ontwikkeling van een booster die 
beschermt tegen de Omikron-variant. Grote baas Stephane Bancel denkt binnen enkele 
weken al te kunnen starten met de klinische proeven van zo'n nieuw vaccin. 
 
Voor het moment focust de farmaceut echter op een boosterdosis van het huidige mRNA-
1273-vaccin. ‘Het heeft maar kleine aanpassingen nodig voor Omikron’, zegt Bancel. ‘Ik denk 
niet tegen problemen aan te lopen.’ 
 
Moderna wacht nog op belangrijke informatie over de Omikron-variant alvorens te kunnen 
beginnen. ‘Dat duurt nog een week of twee’, aldus Bancel. ‘Het neemt een paar maanden in 
beslag voordat we 500 miljoen doses kunnen produceren. 
 
De capaciteit bij de vaccinmaker is veel groter dan een jaar geleden. Moderna heeft het 
afgelopen jaar tussen de 700 en 800 miljoen doses geproduceerd. De verwachting is volgend 
jaar zo'n 100 tot 150 miljoen doses per maand te kunnen maken. Bron: AD, 21 december 
2021. 

Voor het eerst sinds veertig jaar stijging aantal psychiatrische 
stoornissen onder jongeren 

Volgens voorzitter van Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Elnathan Prinsen is er voor 
het eerst sinds veertig jaar een stijging van het aantal psychiatrische stoornissen en met 
name onder jongeren. Dit is volgens hem een direct gevolg van de coronamaatregelen. Bron: 
AD, 21 december 2021.  
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WHO: laat plannen rond feestdagen varen 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO dringt er bij mensen op aan om sommige 
plannen voor rond de feestdagen te laten varen. ‘Een geannuleerd feestje is beter dan een 
geannuleerd leven’, zegt WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus, met het oog op de snel om 
zich heen grijpende Omikron-variant. 
 
‘Er zullen moeilijke beslissingen genomen moeten worden en in een aantal gevallen betekent 
dat het afzeggen of uitstellen van evenementen.’ Tedros voegt eraan toe dat is aangetoond dat 
Omikron zich 'aanzienlijk sneller' dan de Deltavariant verspreidt. Bron: AD, 21 december 
2021. 
 
PvdA: We zitten op een dood spoor, speciale coronaminister en andere 
rol OMT zijn nodig 
 
Nu corona nog jaren in golven ons leven beheerst, moet de aanpak radicaal op de schop, vindt 
de PvdA. Er moet een speciale coronaminister komen, ook de rol van het Outbreak 
Management Team (OMT) moet anders, een ‘frisse blik’ is nodig. 
 
Dat gaat PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vandaag voorstellen in het coronadebat over de harde 
lockdown. Het parlement keert daarvoor terug van kerstreces. ‘We zitten op een dood spoor, 
bijna twee jaar na de start van de crisis. Zo’n persconferentie als zaterdag: het was 
ontluisterend. Iedereen mist het perspectief, hoe goedbedoeld ook. De teksten waren soms te 
lastig te volgen, het ontbreekt aan overzichtelijke illustraties.’ 
 
Vaak kan het kabinet bij het coronabeleid rekenen op steun van de oppositiepartij, maar de 
PvdA stelt nu een totaal andere crisisaanpak voor. Met een speciale coronaminister die niet 
de hele zorg er nog bij moet doen. Volgens bronnen keert Hugo De Jonge niet terug, dus daar 
komt alvast één ‘fris gezicht’. 
 
De PvdA wil op meer plekken verversing, zoals bij het OMT: ‘Het gaat me niet om specifieke 
personen, maar het gaat me om de nieuwe energie, nieuwe inzichten, dat zal deels door nieuwe 
mensen komen. Nu corona definitief nog jaren blijft, moeten we over de lange termijn spreken: 
worden evenementen een soort seizoensarbeid, hoe school je mensen dan om? Moeten klassen 
op scholen voor lange tijd kleiner worden, hoe zit het daar met ventilatie?’ 
 

 
Kamerlid Attje Kuiken (PvdA). © ANP 

De Tweede Kamer moet dan mee veranderen. Vaak gaan de urenlange coronadebatten over 
marginale versleutelingen van lockdownpakketten (de avondklok een halfuur later, 
buitensport wordt uitgezonderd) en ontbreekt het aan grote discussies over de toekomst, 
erkent Kuiken. 
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‘De besluitvorming moet uit de crisisstand, het OMT moet een andere rol krijgen. Er moet 
meer inspraak komen van gedragsexperts, communicatieprofessionals, mensen uit het 
welzijn. En wij als Tweede Kamer moeten meer tijd nemen om op al die terreinen de diepte in 
te gaan. Deze lockdown moet een wake-upcall zijn dat we op een dood spoor zitten.’ 

Vandaag debatteert de Tweede Kamer vanaf 12.00 uur over de harde lockdown. Vanochtend 
is er eerst nog een technische briefing van RIVM-directeur Jaap Van Dissel. Bron: AD, 21 
december 2021.  
 
Ic-directeur en politicus: ‘Zoveel herhaalde fouten, dat is niet uit te 
leggen’ 
 
In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine 
gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: Peter Van der Voort is 
hoofd van een intensive care, epidemioloog én politicus. Wat hij in Den Haag mis ziet gaan, 
krijgt hij op zijn ic in Groningen op zijn bordje. ‘Mijn verpleegkundigen gaven hun welzijn 
gemiddeld een 5,5. Dan weet je dat er een hoop dikke onvoldoendes zijn ingevuld.’ 
 
Op afdeling ICV2 van de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen 
liggen vijf mannen van middelbare leeftijd op een rijtje. Een van hen ligt op de buik, vier op 
de rug. Ze hebben een slangetje in de mond en zijn in diepe rust. Los van wat gezoem en af 
en toe een bliep van medische apparatuur heerst er een vredige stilte. En dat is gek, want de 
mannen die hier gemiddeld ieder vijftien dagen liggen, vechten voor hun leven. Bron: AD, 21 
december 2021. 
 

 
 
Omdenker Berthold Gunster (hier samen met zakelijk directeur en eega Annemargreet 
Dwarshuis): ‘Ik voel de moedeloosheid in de samenleving, zo vlak na de persconferentie, maar 
we moeten vertrouwen op de veerkracht van mensen.’ © Erik Van ’t Woud  
 
Omdenker Berthold na wéér een lockdown: zoek nieuwe wegen (en vier 
carnaval in de zomer) 
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Verwacht niet dat omdenker Berthold Gunster (62) eventjes van alle corona-ellende iets 
positiefs maakt. ‘Onmogelijk, want die is voor iedereen anders. Maar het begint met 
accepteren van wat toch niet te veranderen is.’ 
 
Utrechter Gunster grossiert in voorbeelden van mensen die omdenken, al dan niet bewust. 
Zoals Peter Homan, wiens elektrotechnisch bedrijf stil kwam te liggen tijdens de eerste 
lockdown. ‘Voor 26 mensen dreigde ontslag, maar hij keek naar wat zijn mensen goed konden: 
op hoogte met elektriciteit werken. Hij ging vervolgens zonnepanelen plaatsen en moest na 
een tijdje meer personeel aannemen.’ Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Huisartsen gaan bewoners van zorgboerderijen en kleine verpleeghuizen 
boosterprik geven 
 
Huisartsen gaan bewoners van zorgboerderijen en kleine verpleeghuizen, die zelf geen arts of 
medische dienst hebben, een boosterprik geven. Tot nu toe gingen mobiele teams van de 
GGD'en langs bij zulke locaties. Niet elke huisarts hoeft mee te helpen, sommigen hebben 
daar geen ruimte voor. 
 
Helpen kan ook op vaccinatielocaties. Het ministerie van Volksgezondheid roept de artsen ook 
op om in te praten op ongevaccineerde 50-plussers in hun praktijk. ‘Vanwege de Omikron-
variant is dat heel belangrijk voor hun eigen gezondheid, die van anderen en het verminderen 
van de voortdurende druk op de zorg.’ Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Xi’an test alle 13 miljoen bewoners op coronavirus 
 
De Chinese stad Xi'an, wereldberoemd om het terracottaleger dat er is opgegraven, test 
vanwege een nieuwe corona-uitbraak alle 13 miljoen inwoners op het coronavirus. Vandaag 
werden in de stad 42 nieuwe besmettingen geregistreerd, waarmee het totaal sinds 9 
december stijgt naar 91. 
 
Er zijn zorgen dat het virus zich flink verspreid voorafgaand aan een periode waarin veel 
mensen op reis gaan. Het voorkomen van infecties is nu extra belangrijk omdat over ruim een 
maand het Chinees Nieuwjaar wordt gevierd. Veel Chinezen reizen dan naar familie reizen. 
Kort daarna beginnen de Olympische Spelen in Beijing. 
Strenge maatregelen zorgen in China voor een beperkte verspreiding van het 
coronavirus. Scholen en kinderopvanglocaties zijn daarom dicht en evenals 
diverse binnenlocaties waar veel mensen komen ook. Kantoorpersoneel heeft een negatieve 
testresultaat van maximaal 48 uur oud nodig om te mogen werken. Bron: AD, 21 december 
2021.  
 
De Jonge over woord van het jaar: 'Als je op ic ligt, dán heb je pas prikspijt 
 
Het woord ‘prikspijt‘ is overtuigend verkozen tot woord van het jaar 2021. De term kreeg 82,2 
procent van de stemmen en kreeg daarmee de voorkeur boven woonprotest (3,7 procent) 
en wappiegeluid (3,6 procent). 
 
Volgens Ton Den Boon, Nederlands hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, was het verschil 
met de nummer twee nooit zo groot. NU’91, de belangenvereniging voor zorgprofessionals, 
reageert verbaasd op de verkozen winnaar. ‘Dit is absoluut geen term die in ons werkveld 
gebezigd wordt.’ 
 
Het woord ‘prikspijt‘ is na een oproep op sociale media gekozen tot woord van het jaar 2021. 
De term kreeg 82,2 procent van de stemmen en kreeg daarmee de voorkeur boven woonprotest 
(3,7 procent) en wappiegeluid (3,6 procent). Volgens Ton den Boon, Nederlands 
hoofdredacteur van de Dikke Van Dale, was het verschil met de nummer twee nooit zo groot 
als dit jaar. NU’91, de belangenvereniging voor zorgprofessionals, reageert verbaasd op de 
verkozen winnaar. ‘Dit is absoluut geen term die in ons werkveld gebezigd wordt.’ 
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Van Dale omschrijft ‘prikspijt’ als spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten 
vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte. ‘Prikspijt is een breed begrip en 
weerspiegelt goed wat er in de samenleving speelt. Enerzijds heb je het activisme op sociale 
media van mensen die tegen de coronavaccinaties zijn. Maar prikspijt kan ook worden opgevat 
als een term die je gebruikt als je korte tijd pijn ervaart na de vaccinatie of omdat de 
vaccinaties op dit moment toch niet de ultieme uitweg uit de crisis lijken te zijn, zoals gehoopt’, 
verklaart Den Boon de populariteit van het woord.    
 
Onder zorgprofessionals is de term allesbehalve populair. ‘Ik had er nog niet eerder van 
gehoord, en ik sta er toch wel middenin het werkveld’, zegt Michel van Erp, woordvoerder bij 
NU ‘91. ‘Volgens mij is deze term alleen maar in het leven geroepen om onrust te zaaien. Het 
is heel jammer dat de verkiezing op zo’n manier moet verlopen. Niemand is hiermee gebaat, 
zeker niet in een tijd waarin zoveel mogelijk mensen opgeroepen wordt om die boosterprik te 
halen.’ 
 
Van Erp zegt de Van Dale-verkiezing niet langer serieus te nemen. ‘Laten we er maar ook niet 
al te veel aandacht aan schenken. We hebben nu belangrijkere dingen aan ons hoofd.’ De 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen reageert met een knipoog op de winnaar van de 
verkiezing. ‘Wij vinden het fijn dat er mensen zijn die spijt hebben dat ze zich niet hebben 
laten prikken en adviseren hen hiervoor alsnog een afspraak te maken’, laat woordvoerder 
Wouter Van der Horst weten.  
 
Ook coronaminister Hugo De Jonge reageert cynisch. ‘Als je op de ic ligt omdat je géén prik 
hebt genomen. Dan heb je pas #prikspijt’, twittert hij. De GGD laat weten ‘het woord niet op 
onze priklocaties te horen’. ‘De mensen die wij op onze priklocaties zien, zijn altijd heel blij 
met hun vaccinatie. Misschien gaat prikspijt over mensen die achteraf spijt hebben dat ze nog 
geen eerste vaccinatie hebben gehaald. Overigens zijn onze mensen altijd bereid tot goede 
voorlichting over de vaccinatie zodat men goed geïnformeerd een keuze kan maken en spijt 
achteraf dus niet nodig is’, legt een woordvoerder uit.  
 
Veel van de vijftien genomineerde woorden dit jaar hadden te maken met de gevolgen van de 
coronacrisis, zoals prikspijt, prikpolarisatie, vaccinatievoordringer, wappiegeluid, boosterprik. 
Naast de al genoemde vijf waren dat ook nog deltavariant, doorbraakinfectie en QR-
samenleving en pandemocratie. Andere genomineerde woorden waren onder meer 
gevoeligheidslezer, grotsyndroom en intimiteitsvacuüm. 
 
Volgens Den Boon komt het vaker voor dat er één woord duidelijk boven de andere 
genomineerden uitsteekt, maar nog niet eerder was het verschil met de nummer twee zo groot 
als dit jaar. ,De wedstrijd is niet gekaapt’, aldus de hoofdredacteur van de Dikke Van Dale. 
‘Er zijn geen robots aan het werk geweest.’ Want daardoor zou het woord prikspijt automatisch 
duizenden keren kunnen worden ingezonden. Zogenoemde capcha’s bijvoorbeeld hebben als 
doel om mensen en robots van elkaar te onderscheiden. ‘Het is nu eenmaal het woord dat het 
volk dit keer gekozen heeft.’ 
 
Voor Forum voor Democratie, fel tegenstander van vaccinaties, komt de winnaar niet als een 
verrassing. ‘Veel mensen voelen zich bedrogen. Vaccins zouden de ‘uitweg uit de crisis’ zijn. 
De nieuwe lockdown laat zien: het is één grote leugen. En dan hebben we het over de 
bijwerkingen en ‘onverklaarbare’ oversterfte nog niet gehad’, twittert de partij. 
 
Uit straatinterviews van het Radio 1 Journaal bleek vanochtend dat het woord in 2021 niet 
echt ingeburgerd is geraakt. Veel mensen denken dat iemand prikspijt heeft als hij of zij zich 
juist niet heeft laten vaccineren en in het ziekenhuis terechtkomt met corona.  
 
In totaal werd er bijna 49.000 keer gestemd op de vijftien woorden die Van Dale had 
genomineerd voor de verkiezing. Vorig jaar werd het woord ‘anderhalvemetersamenleving‘ 
gekozen tot woord van het jaar. Het jaar ervoor ging de titel naar het woord boomer.  
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In België is met 37,2 procent van de stemmen het woord knaldrang gekozen tot woord van het 
jaar. Knaldrang betekent een ‘sterk verlangen om uit de bol te gaan’. Bron: AD, 21 december 
2021. 
 
Vaals was ten onrechte gemeente met laagste vaccinatiegraad 
 
Vaals was meermaals in het nieuws als een van de Nederlandse gemeenten met de laagste 
vaccinatiegraad. Ten onrechte, blijkt nu. Het aantal gevaccineerden is hoger dan de RIVM-
cijfers laten zien. Veel mensen in de Limburgse grensgemeente laten zich in Duitsland 
prikken, laat de GGD Zuid-Limburg na onderzoek weten. 
Die coronaprikken in Duitsland worden echter niet geregistreerd bij het RIVM, waardoor een 
vertekend beeld ontstaat, aldus de GGD. In Vaals wonen veel mensen met een Duitse 
achtergrond. Vaals ligt tegen Aken aan, alleen een grensovergang scheidt beide gemeenten 
van elkaar. . Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw gedaald  
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw 
gedaald. Momenteel houden 2349 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo staat in 
de meest recente cijfers van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Dat zijn er 62 minder dan maandag. 
 
Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1754 coronapatiënten, 61 minder dan een etmaal 
geleden. Op de ic's liggen nu 595 ernstig zieke mensen met Covid-19. Dat is één patiënt 
minder dan maandag. Bron: AD, 21 december 2021.  
 
Megaclaim tegen ministerie De Jonge krijgt vorm: ruim 60.000 mensen 
melden zich om GGD-lek 
 
Ruim 60.000 Nederlanders hebben zich aangesloten bij een collectieve schadeclaim vanwege 
een grote dataroof uit de computersystemen van de GGD’s. Het aantal neemt dagelijks toe, 
zegt de initiatiefnemer tegen deze site. Gedupeerden kunnen zich sinds begin december 
aanmelden voor de actie tegen het ministerie van Volksgezondheid. 
 
De schadeclaim is een initiatief van stichting Icam. Die wil 1500 euro schadevergoeding voor 
mensen van wie zeker is dat hun gegevens zijn gestolen, en 500 euro voor mensen van wie de 
gegevens in de GGD-systemen stonden ‘en dus gestolen konden worden’. De schadeclaim 
loopt daarmee in de miljarden euro’s. 
 
Gedupeerden die willen meedoen, kunnen zich gratis melden op de site datalek-ggd.nl. De 
kosten van het proces worden voorgeschoten door het bedrijf Liesker Procesfinanciering uit 
Breda. Als de schadeclaim wordt toegewezen, krijgt het bedrijf twintig procent van de 
vergoeding, tot maximaal vijf keer het voorgeschoten bedrag. 
 
Bij de coronacallcenters van de GGD ging het dit voorjaar - op het hoogtepunt van de crisis - 
goed mis. Ruim tienduizend medewerkers van de testlijn konden door een falend systeem 
toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van ruim 6,5 miljoen Nederlanders. Het ging onder 
meer om namen, adressen, telefoonnummers, geboortedata en Burgerservicenummers, maar 
ook gevoelige medische informatie en zelfs testresultaten. Dergelijke gegevens zijn heel 
interessant voor cybercriminelen.  
 
Van zeker 1250 mensen is bewezen dat hun vertrouwelijke gegevens uit coronadossiers zijn 
gestolen en via Telegram aan criminelen zijn verkocht. Dat aantal ligt vermoedelijk veel hoger. 
Tijdens het onderzoek werden zeven mensen gearresteerd en verloren circa dertig GGD-
medewerkers hun baan wegens ongeoorloofd gebruik van de systemen. 
 
Stichting Icam wil eerst in gesprek met het ministerie. Als dat niets oplevert ‘dan verwachten 
we in februari de dagvaarding uit te kunnen sturen.’ Bron: AD, 21 december 2021. 
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Harde lockdown heeft dubbel doel: genadeklap voor Deltavariant, 
Omikrongolf moet vertraagd 
 
Volgens de (onzekere) RIVM-modellen moet Nederland rekening houden met een Omikronpiek 
in januari. Er is tien tot twaalf dagen de tijd om het boosterprikken te versnellen en het aantal 
infecties laag te houden. De harde lockdown kan de genadeklap zijn voor de deltavariant.   
 
De Deltapiek ligt achter ons, maar de Omikrongolf wordt gevreesd. Met nu al ruim 2400 
coronapatiënten in het ziekenhuis is nietsdoen geen optie, stelden RIVM-directeur Jaap van 
Dissel en beddencoördinator Ernst Kuipers vanochtend tijdens een vragenronde in de Tweede 
Kamer.  
 
Het parlement keert vandaag terug van kerstreces voor een debat over de harde lockdown die 
sinds zondag geldt. ’De tijd die je koopt is beperkt’, zei Kuipers. ‘Volgens de modellen heb je 
nu tien tot twaalf dagen de tijd om het boostervaccineren te versnellen.’  
 
Als dat slaagt, dan kan het meevallen met de Omikronpiek in ziekenhuizen in januari. Lukt 
dat niet, dan neemt het aantal dagelijkse ic-opnames snel toe, tot zelfs tachtig of meer. Kuipers 
benadrukt dat de prognoses onzeker zijn: hoe ziekmakend Omikron werkelijk is, is 
bijvoorbeeld nog onduidelijk. Hij verwacht wel dat de harde lockdown in combinatie met extra 
vaccinaties de toename met vijftig procent kan drukken: ‘Dan kun je de aantallen langere tijd 
laag houden.’ 
 
Er is ook goed nieuws, schetste Kuipers. De deltapiek in de ziekenhuizen ligt alweer weken 
achter ons: op 2 december zagen ziekenhuizen het hoogste aantal nieuwe patiënten op 
verpleegafdelingen, met net boven de 300 per dag. Inmiddels is dat gedaald tot iets meer dan 
200. ‘Het daalt, het gaat de goede kant op. Al gaat het langzaam.’ Maar de Omikron-dreiging 
brengt ziekenhuizen dan mogelijk al snel weer in het nauw.  
 
RIVM-directeur Van Dissel verwacht dat Omikron in Nederland voor januari - ‘misschien al 
rond kerst’ - dominant is. Nu betreft naar schatting nog tien tot vijftien procent van de 
coronagevallen de Omikron-variant. ‘We zitten in een dalende trend. De vraag is dus wanneer 
die omslaat in een stijging door Omikron.’  
 
De nieuwe mutant brengt alle prognoses op hol: in de meest slechte scenario’s schieten de 
lijnen uit de bestaande grafieken, met maxima van zelfs 2000 of 3000 bezette ic-plekken. Dat 
is drie keer de standaard ic-capaciteit van Nederland. 
 
Van Dissel: ‘Zelfs bij een snelle lockdown zit je volgens ons sombere scenario toch nog op 100 
tot 150 ic-opnames per dag. Dan ga je ervan uit dat de Omikron-variant net zo ziekmakend 
is als delta. Maar dit zijn de sombere voorspellingen.’ 
 
Het kabinet trok afgelopen weekeinde uit voorzorg aan de noodrem. Een deel van de Tweede 
Kamer - PvdA, Volt, Bij1 - vindt dat er al veel eerder ingegrepen had moeten worden. Andere 
partijen - Van Haga, PVV, BBB - zijn vooral kritisch over het structurele gebrek aan ic-
capaciteit in Nederland.  
 
Diverse fracties hekelen het gebrek aan een lange termijnplan, nu definitief duidelijk is dat 
het coronavirus nog jarenlang ons leven - in golven - beheerst. De PvdA vindt dat de aanpak 
radicaal op de schop moet. Er moet een speciale coronaminister komen, ook de rol van het 
Outbreak Management Team (OMT) moet anders, een ‘frisse blik’ is nodig. ’We zitten op een 
dood spoor bijna twee jaar na de start van de crisis’, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken 
vanochtend tegen deze nieuwssite. ‘Zo’n persconferentie als zaterdag: het was ontluisterend. 
Iedereen mist het perspectief, hoe goedbedoeld ook. De teksten waren soms te lastig te volgen, 
het ontbreekt aan overzichtelijke illustraties.’ 
 
Het clusteren van covidzorg in een aantal ziekenhuizen in het land kan een uitkomst bieden, 
maar voorlopig is het te druk om daarmee te oefenen, zegt Kuipers. ‘Als je het nu vraagt aan 
ziekenhuizen, is het niet te doen. Bij het Erasmus MC (waar Kuipers bestuursvoorzitter is, 
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red.) zou ik ook zeggen: ik wil best even oefenen, experimenteren. Maar niet nu: nu is alles zo 
optimaal mogelijk ingericht om zoveel mogelijk zorg te verlenen.’ 
 
Vanaf twaalf uur vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met coronaminister Hugo De Jonge 
en premier Mark Rutte over de harde lockdown en het gebrek aan een Plan B. Bron: AD, 21 
december 2021. 
 
Stadion FC Twente wordt vaccinatielocatie 
 
Het stadion van voetbalclub FC Twente wordt gebruikt om boosterprikken te zetten. Vanaf 27 
december is De Grolsch Veste een vaccinatielocatie. Per dag kunnen er 2600 mensen worden 
gevaccineerd, meldt de gemeente Enschede. De prikplek blijft ongeveer zes weken lang open, 
maar er wordt niet gevaccineerd wanneer FC Twente thuis speelt. Bron: AD, 21 december 
2021. 
 

 
 
De Tullepetrein als schooiwagen tijdens de laatst gehouden optocht in Roosendaal in 2019. © 
Stichting Tullepetrein 
 
Roosendaal schrapt als eerste carnavalsoptocht: ‘Heel teleurstellend’ 
 
Naar aanleiding van de zaterdag afgekondigde lockdown heeft Stichting Carnaval Roosendaal 
(SCR) besloten dat er tijdens de komende carnaval geen optocht door Tullepetaonestad zal 
trekken. De optocht is het eerste grote onderdeel dat uit het carnavalsprogramma 2022 is 
geschrapt.  
 
‘Dat doen we natuurlijk met pijn in het hart. Het is echter noodzakelijk om nu alle 
betrokkenen bij de optocht duidelijkheid te geven’, zegt SCR-secretaris Joep van Rijswijk. 
Roosendaal is de eerste plaats die een streep door de stoet trekt. 
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Door nu al een streep te zetten door de leutstoet hoop de stichting te voorkomen dat 
bouwclubs en verenigingen al te veel kosten maken. Ook andere voorbereidingen, zoals het 
repeteren van acts, kunnen nu worden stilgelegd.  
 
Eerder dit jaar moest de optocht van Roosendaal ook al worden geschrapt. Door corona kon 
carnaval in het geheel niet doorgaan. In het voorjaar van 2020 trok er nog wel een bonte stoet 
door Tullepetaonestad. ‘Bij ons wel. In veel andere plaatsen is die toen afgelast door de harde 
wind’, weet SCR-secretaris Joep van Rijswijk nog goed. 
 
We zijn er al een hele poos mee bezig en zagen dit wel aankomen, aldus Joep van Rijswijk, 
Stichting Carnaval Roosendaal. 
 
‘Verschrikkelijk nieuws’, vindt Van Rijswijk het om bekend te maken dat de optocht niet 
doorgaat. ‘We zijn er al een hele poos mee bezig en zagen dit wel aankomen. Maar met alle 
coronamaatregelen is het niet mogelijk een optocht te organiseren. Stel dat 2G doorgaat, dan 
zouden we de hele binnenstad af moeten grendelen en iedereen in het publiek moeten 
controleren.’  
 

 
De optocht in 2018 op de Markt van Roosendaal. © Peter Van Trijen/pix4profs 

Ook als de maatregelen na 14 januari zouden worden versoepeld, komt er geen optocht. Zo'n 
grootschalig evenement vraagt niet alleen veel inzet van de Stichting Carnaval Roosendaal, 
maar zeker ook van alle deelnemers. ‘Want er moet geoefend worden en gebouwd worden. En 
de grondstoffen worden ook alleen maar duurder.’ 

Het is nog te vroeg om heel carnaval uit de agenda te schrappen, vindt SCR. Het glas blijft 
halfvol. De secretaris: ‘Dat betekent dat we in goed overleg met de gemeente, de horeca en 
schouwburg de Kring op zoek zijn naar mogelijkheden om tijdens de hoogtijdagen ons feestje 
toch zo goed mogelijk te kunnen vieren.’ 

We hebben al volop gebouwd, er zijn behoorlijke investeringen voor de wagen gedaan, aldus 
Rein Taheij, Bouwclub De Kurketrekkers. 

Het besluit is een bittere pil voor de bouwclubs, zegt bijvoorbeeld Rein Taheij van bouwclub 
De Kurketrekkers: ‘Heel teleurstellend. We hebben al volop gebouwd, er zijn behoorlijke 
investeringen voor de wagen gedaan. Een beetje wagen kost ons al gauw 3500 tot 5000 euro. 
Die moeten we op een of andere manier terug zien te verdienen.’ 
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Toch blijft Taheij ergens de zon zien schijnen: ‘We kunnen nu extra tijd en aandacht aan deze 
wagen schenken. Die kan nu extra mooi worden. Normaal zitten we kort voor de optocht ’s 
avonds en ’s nachts door te werken, hij kan nu ruim van tevoren perfect afgewerkt zijn.’  

‘We zijn heel trots op wat we nu aan het bouwen zijn: een wagen met paters en broeders, de 
geloofsgemeenschappen die Roosendaal groot hebben gemaakt. Past perfect bij het motto, 
maar de stad zal een jaar moeten wachten voor we hem kunnen laten zien.’ Bron: BN De Stem, 
21 december 2021.  

RIVM heeft afgelopen etmaal minder dan 10.000 positieve 
tests ontvangen 

Het RIVM heeft afgelopen etmaal minder dan 10.000 positieve tests ontvangen. Het is voor 
het eerst sinds 3 november dat de besmettingscijfers onder deze grens duiken. 

Afgelopen etmaal zijn er 9450 coronabesmettingen geregistreerd. Het gemiddelde is hierdoor 
gezakt naar 13.552 positieve tests per dag.  

Het RIVM kreeg 31 meldingen van sterfgevallen. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet 
zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Bron: AD, 21 december 2021. 

Negentien procent minder positieve coronatesten dan de week ervoor 
 
In de afgelopen week zijn 94.864 positieve coronatests geregistreerd. Dat is bijna 19 procent 
minder dan de week ervoor. Het is het laagste niveau sinds begin november in de wekelijkse 
cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
 
Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde. In de afgelopen week waren de coronaklachten 
van 1335 mensen zo erg dat ze in een ziekenhuis belandden. Van hen werden 248 opgenomen 
op een intensive care. De week ervoor meldde het RIVM na correctie 1986 opnames, waarvan 
338 op de intensive care. 
Ook het aantal doden daalde sterk. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 
322 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden, tegen 445 in de week ervoor. 

Het zogeheten reproductiegetal daalt naar 0,88, het laagste niveau sinds juli. 

Het RIVM verwacht dat het aantal positieve tests in de komende tijd weer stijgt door 
de Omikron-variant. Daardoor 'zal ook het aantal ziekenhuisopnames weer gaan toenemen. 
Een stijging die de zorgcapaciteit mogelijk ruim kan overschrijden.' Bron: AD, 21 december 
2021. 
 
Huisartsen geven eigen patiënten boosterprik 

Nu de Omikron-variant van het coronavirus in opmars is, gaan meerdere huisartsen ertoe 
over hun eigen patiënten een boosterprik te geven. Hierbij gaat het ook om mensen die te jong 
zijn om nu al door het RIVM uitgenodigd te worden. Voor zover bekend gebeurt dat steeds met 
instemming en ondersteuning van de regionale GGD. Maar de teugels voor de huisartsen 
worden voortaan wel wat aangehaald. Bron: AD, 21 december 2021.  

Klap voor reisbranche, quarantaineplicht dreigt voor Nederlanders in 
Oostenrijk: 'Daar gaat het seizoen’ 

Het Oostenrijkse wintersportseizoen kan voor Nederlandse ski-fanaten naar alle 
waarschijnlijkheid als verloren worden beschouwd. Nederlanders moeten vanaf vrijdag 
verplicht tien dagen in quarantaine zodra zij het land binnenkomen, schrijven diverse 
Oostenrijkse media. 

Reisbranchevereniging ANVR spreekt van een groot drama. ‘We kunnen het seizoen nu wel 
vergeten. Het is werkelijk te zot voor woorden’, verzucht voorzitter Frank Oostdam in gesprek 
met deze site. 
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Om verspreiding van de Omikron-variant te vertragen heeft het Alpenland zijn inreisbeleid 
aangescherpt. De Oostenrijkse regering beschouwt Groot-Brittannië, Noorwegen, 
Denemarken en Nederland vanaf vrijdag als hoogrisicogebied, meldde Kronen Zeitung als 
eerste. Dit betekent dat iedereen uit die landen verplicht tien dagen in quarantaine moet, wat 
met een pcr-test kan worden ingekort tot vijf dagen.  

Volgens Oostdam betekent dit in de praktijk een inreisverbod vanuit Nederland. ‘Want 
niemand die op wintersport wil, gaat zo lang in quarantaine. Het seizoen is nu zo goed als 
klaar.’ Dat is voor de Nederlandse reisbranche een enorme klap. ‘Oostenrijk heeft een 
ontzettend groot marktaandeel en is daardoor heel belangrijk voor Nederland. Het is heel 
vervelend nieuws. En we begrijpen het ook niet. Het is weer puur paniekvoetbal van de 
Oostenrijkse regering.’ 

De voorzitter van de economische federatie van Tirol en Toerismewoordvoerder van de 
Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) Franz Hörl, noemt de dreigende classificatie van de vier landen 
als hoogrisicogebied ‘een klap in het gezicht van lokale toeristenbedrijven’. De branche heeft 
er volgens hem alles aan gedaan om het hoogste niveau van veiligheid te garanderen en 
spaarde daarbij financiële noch organisatorische middelen. ’Het feit dat duizenden 
ondernemers en werknemers de facto in een lockdown worden gedwongen, ontneemt de 
industrie de laatste hoop op een succesvolle start van het winterseizoen’, reageerde hij. 

Het Oostenrijkse ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid heeft de kwalificering van onder 
andere Nederland als hoogrisicogebied nog niet bevestigd.  

 

© ANP / ANP XTRA 

Het scherpte maandag de inreisregels voor bezoekers uit EU-landen al aan met de 2G+-regel. 
Die houdt in dat mensen het land alleen in mogen als ze volledig zijn gevaccineerd of genezen 
van corona én een negatieve uitslag van een pcr-test kunnen laten zien, die niet ouder is dan 
72 uur. Quarantaine is dan niet nodig. Wie al is geboosterd, hoeft evenmin in quarantaine en 
hoeft ook geen pcr-testuitslag te laten zien. 

In Oostenrijk is inmiddels ruim vijf weken een lockdown van kracht voor ongevaccineerden. 
In onder meer de horeca en skigebieden geldt de 2G-regel en is een negatieve test dus niet 
voldoende voor toegang. Voor niet-geprikte inwoners wordt de situatie tijdens de feestdagen 
versoepeld. Tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling mogen zij met maximaal tien personen 
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samenkomen. Voor gevaccineerde en genezen Oostenrijkers geldt een maximale groepsgrootte 
van 25 personen. 

Door het strenge beleid is het aantal nieuwe coronabesmettingen flink teruggebracht. 
Daarnaast daalt ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en worden er minder 
sterfgevallen gerapporteerd. De regering wil in februari ter bescherming van de bevolking een 
vaccinatieplicht invoeren voor iedereen vanaf 14 jaar. Ruim 69 procent van de bevolking is 
momenteel volledig ingeënt. Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Aantal Drenten en Friezen dat een verkeerde uitslag van hun 
coronatest heeft gekregen is opgelopen tot 398 
 
Het aantal Drenten en Friezen dat een verkeerde uitslag van hun coronatest heeft gekregen, 
is opgelopen tot 398. Dat meldden de GGD'en in de beide provincies. Op maandag ging het 
om minstens 273 onjuiste testresultaten, maar toen liep het onderzoek nog. 

In Friesland ging het om in totaal 259 mensen. Van hen kregen 143 te horen dat ze negatief 
waren getest, terwijl ze wel degelijk het coronavirus onder de leden hadden. De overige 116 
mensen kregen juist bericht dat het coronavirus wel bij hen was vastgesteld, terwijl 
ze helemaal niet besmet waren geraakt. In Drenthe zijn 139 inwoners verkeerd geïnformeerd. 
Bij hen is niet bekend hoeveel ten onrechte positief testten en hoeveel negatief. 

De testmonsters zijn begin december onderzocht in het laboratorium van Royal GD uit 
Deventer. Bij de verwerking is een 'menselijke fout' gemaakt. Dat kwam afgelopen vrijdag aan 
het licht. Bron: AD, 21 december 2021.  
 
Reacties op nieuw kabinet: ‘Het getuigt van moed om over eigen schaduw 
te stappen’ 
 
‘Terecht maakt de oppositie zich druk over de zorg’ en ‘Van Dissel bracht verhaal zonder dat 
daar een politiek sausje overheen was gegoten’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen 
die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 21 december 
verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad. 
 
Column Linda Akkermans | Liever deze worsteling dan een voorgekookt verhaal 
‘Die arme Irma kon Van Dissel bijna niet bijhouden’ (Column 20-12). Ondanks dat Van Dissel 
dure woorden gebruikte, waar Irma moeite had om dat te volgen, bracht hij een verhaal 
waarbij je zelf conclusies kunt trekken, zonder dat daar een politiek sausje overheen was 
gegoten. Hier kwam de worsteling die leidt tot maatregelen, duidelijk naar voren. Als het aan 
mij ligt, heb ik het liever zó dan een voorgekookt verhaal, waaruit niet blijkt wat tot die 
besluiten heeft geleid. Eddy Molle 
 
Column Linda Akkermans II |Hij deed het bijna vaderlijjk 
Voor het eerst ben ik het niet met Linda eens. Van Dissel deed het juist prima, bijna op een 
vaderlijke manier. Toegevoegde waarde. Angela van Leusden, Leerdam. 
 
Rellen bij de Kuip | Misschien moeten spelers zich duidelijk laten horen 
‘Lelijkheid heerst in Klassieker’ (Sportwereld 20-12). In AD van maandag 20 december lees ik 
over de rellen bij de Kuip rond de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Wat zou het geweldig zijn als de 
spelers nou eens een keer en bloc in de media zouden verklaren dat ze met deze relschoppers 
niets te maken willen hebben. En dus duidelijk afstand nemen van deze ‘supporters’. Maar 
misschien is dat te moeilijk voor deze spelers/sporthelden? Jaap Barendregt, Rhoon.  
 
Nieuw kabinet | Nog een keer naar de zorgplannen kijken 
‘Komende bordesscene gaat er heel anders uitzien dan alle andere.’ (AD 20-12). Ik ben heel 
blij dat we eindelijk een nieuwe regering krijgen. Het getuigt van moed om over de eigen 
schaduw te stappen en de gigantische problemen van deze tijd met concrete oplossingen aan 
te pakken. Minder positief is mijns inziens de visie voor wat betreft de zorg. Terecht maakt de 
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oppositie zich hier druk over. Juist in deze coronatijd is gebleken hoe hard we 
deze supermensen nodig hebben. En wanneer ergens op bezuinigd moet worden, is het zeker 
niet de zorg. Integendeel: juist de dit verdient het op alle mogelijke manieren, ook financieel, 
gesteund te worden. Wanneer ons nieuwe kabinet het onderwerp zorg nog eens extra onder 
de loep wil nemen, biedt het totaalpakket aan regeringsplannen zeker perspectief.  Cees 
Visser, Nieuwerkerk aan den IJssel. Bron: AD, 21 december 2021. 
 

 
 
Supermarkten mogen vanaf 2024 geen tabak meer verkopen. © ANP  
 
‘Honderden kleine supers vallen om door tabaksverbod’ 
 
Het tabaksverbod pakt dramatisch uit voor buurtsupers. Mogelijk verdwijnen er vijfhonderd 
supermarkten in kleine dorpen. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) liet uitvoeren naar de gevolgen van het verbod. 
 
Om het aantal rokers in Nederland terug te dringen gaat de verkoop van sigaretten en andere 
tabakswaar stap voor stap aan banden. Vanaf 2023 is het niet meer mogelijk om online tabak 
te kopen en in 2024 gaat het verbod in voor alle supermarkten. Na 2030 zijn tankstations en 
tabaks- en gemakswinkels aan de beurt, waarna de verkoop van tabak is voorbehouden aan 
speciaalzaken. 
 
Uit onderzoek dat VWS liet doen, blijkt dat de stop op de tabaksverkoop leidt tot een sterke 
daling van de nettowinst voor kleine supermarkten. Tabak maakt in deze winkels een 
belangrijk deel van de omzet uit (gemiddeld 14 procent). Vooral kleine supermarkten zijn bang 
dat klanten bij een andere winkel boodschappen doen als ze straks voor hun tabak verder 
moeten reizen. 
 
De onderzoekers geven aan dat mogelijk vijfhonderd supers failliet gaan. Kleine supermarkten 
met een hoog aandeel omzet uit tabak, die geen tabakswinkel op loopafstand hebben, moeten 
waarschijnlijk gedwongen stoppen doordat er veel minder klanten komen. ‘Het verdwijnen van 
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de lokale supermarkt zal ook de aanloop bij andere winkels en horeca doen inzakken. De 
sluiting kan daardoor negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid in buurten en kleine 
dorpen. Ook voor de ondernemers zelf heeft het stoppen grote gevolgen’, zo valt te lezen in het 
rapport over het beperken van de tabaksverkoop.  
 
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat met name 
de gevolgen voor de leefbaarheid van deze dorpen ‘de nodige aandacht vragen’. Volgens hem 
moeten bij de keuze voor de verdere afbouw van tabak, bedrijfseconomische en sociale 
aspecten worden meegenomen. Wat dit concreet betekent, is niet duidelijk. Gezien zijn 
demissionaire status laat Blokhuis die afweging echter aan het nieuwe kabinet.  
 
Het Vakcentrum, belangenbehartiger van zelfstandige winkeliers, is blij dat Blokhuis de 
negatieve effecten van een verkoopverbod van tabak in supermarkten erkent. Directeur 
Patricia Hoogstraaten: ‘Wij willen graag het gesprek aan over de bredere gevolgen. Want met 
het verdwijnen van de supermarkt komen vaak ook andere functies te vervallen, bijvoorbeeld 
als het gaat om post- en bankzaken en andere services. Bovendien vervalt een 
ontmoetingsplaats.’   
 
Hoogstraaten vreest dat door het verbod straks veel klanten de grens overgaan en in Duitsland 
en België tabak gaan kopen. ‘Dat geldt niet alleen voor mensen die in de grensgebieden wonen, 
er zijn steeds meer Nederlanders die het de moeite vinden om hiervoor naar onze buurlanden 
te gaan. Kijk maar hoe populair het tanken is.’  
 
Ze wil de politieke partijen overtuigen om nog eens goed na te denken over een alternatief voor 
het missen van de tabaksverkoop. ‘We hadden het zelf al onderzocht, maar nu concludeert 
ook een onafhankelijk bureau dat de gevolgen voor de kleinere winkels dramatisch kunnen 
zijn. Want rokers die hun tabak aanschaffen, kopen bijna altijd meer boodschappen in de 
winkel. Wellicht kan het leed van de ondernemers worden verzacht door de verkoop van e-
sigaretten in de supermarkten niet te verbieden.’ 
 

 
 
@ ANP 
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Energieprijzen stijgen opnieuw naar recordhoogte 
 
De inkoopprijs van gas en stroom was niet eerder zo hoog als vandaag. Daarmee worden de 
records van oktober, toen voor het eerst werd gesproken over een energiecrisis, gebroken. 
 
Dat niet eerder zoveel geld moest worden betaald voor energie heeft enerzijds te maken met 
gestopte leveringen via de Yamal-pijpleiding, waar doorgaans gas vanuit Rusland naar 
Duitsland wordt vervoerd. Verder piekte de stroomprijs na de beslissing van Frankrijk om vier 
kernreactoren uit te zetten voor extra onderhoud. Frankrijk is daardoor afhankelijk van de 
invoer van elektriciteit waar het normaal gesproken een exporteur van energie is.  
 
De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor 
de Europese gasprijzen, nam dinsdag met ruim tien procent toe tot ruim 162 euro; de hoogste 
prijs ooit. De Europese gasprijzen zijn dit jaar al met zo’n zeshonderd procent gestegen. 
 

 
 
Kerncentrales in Frankrijk en Duitsland worden tijdelijk of permanent stilgezet, waardoor de 
prijs voor stroom de hoge gaskosten volgt. © AFP  
 
Bedrijven en huishoudens krijgen de prijsverhogingen uiteindelijk op het bord geschoven, al 
gebeurt dat vooral als er een nieuw energiecontract wordt afgesloten. Prijsvergelijker 
Independer laat weten dat het aanbod van contracten met een vastgesteld tarief momenteel 
opdroogt. 
 
‘Er zijn bijna alleen nog maar contracten met een variabel tarief te krijgen’, stelt Joris Kerkhof 
van Independer. ‘Dat betekent dat de tarieven mee omhoog kunnen met de inkoopprijzen. 
Voorheen werd het variabele tarief maar eens in het halfjaar aangepast, maar sinds de 
energiecrisis gebeurt dat bij sommige leveranciers sneller. In principe moeten ze hun klanten 
daar wel een maand vooruit over inlichten.’ 
 
Het tarief een jaar of zelfs meerdere jaren vooruit vastzetten, is momenteel bijna onmogelijk. 
Leveranciers kunnen het risico van verdere prijsverhogingen niet op zich nemen. Inmiddels 
zijn er al vijf Nederlandse energiebedrijven failliet gegaan.  
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In hoeverre consumenten hun eigen energierekening omhoog zien gaan, is afhankelijk van 
hun contract. De schade is beperkt gebleven door een belastingkorting van gemiddeld 400 
euro per huishouden in 2022 en nog eens 200 euro voor lage inkomens. ‘Maar als de prijzen 
nu toch weer omhoog gaan, gaan consumenten dat wel weer merken’, stelt Kerkhof.  
 
De markt voor elektriciteit is de laatste jaren kwetsbaar geworden, stelt Martien Visser, lector 
energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen. ‘We hebben in Noordwest-Europa 
kerncentrales en kolencentrales gesloten om CO2-doelstellingen te halen. Gascentrales zijn 
daardoor belangrijker geworden, maar die hebben nu te maken met de hoge gasprijs. Zonne-
energie is er in de winter minder omdat de zon niet zo sterk is en de zon ook eerder ondergaat. 
Daar komt bij dat we de laatste weken minder wind hebben dan normaal gesproken.’  
 
Dat de vier Franse kernreactoren tijdelijk dicht zijn, heeft te maken met problemen die na een 
tienjaarlijkse inspectie zijn geconstateerd. De Fransen zien zich genoodzaakt stookolie te 
gebruiken voor de opwekking van energie, zeker nu het koude weer zorgt voor een grotere 
vraag. Duitsland sluit ondertussen bijna vijftig procent van zijn kerncentrales voor het einde 
van het jaar. De Duitse stroomprijzen voor levering volgend jaar stegen met bijna 7 procent 
tot 270 euro per megawattuur.  
 
Eerder bleek dat leveringen van gas via pijpleiding Yamal-Europe, die van Rusland naar 
Duitsland loopt, zijn gestopt. Via de pijplijn, een belangrijke route voor Russisch gas naar 
Europa, kwam sinds zaterdag al steeds minder gas naar Europa. Het Russische Gazprom, die 
het monopolie heeft op de Russische gasexport, heeft voor dinsdag geen capaciteit 
gereserveerd voor de uitvoer van gas via de leiding. De exacte reden waarom, is niet duidelijk. 
Westerse politici en industriedeskundigen beschuldigen Rusland ervan gasleveringen aan 
Europa achter te houden wegens de politieke spanningen rond Oekraïne en de vertragingen 
bij de certificering van een andere pijpleiding, Nord Stream 2. Bron: AD, 21 december 2021.  
 

 
 
Frietjes van McDonald's. © Lex Van Lieshout  
 
Japanse klanten McDonald’s krijgen tijdelijk minder friet  
 
De Japanse filialen van McDonald’s verkopen vanaf vrijdag alleen nog kleine porties friet. Deze 
maatregel volgt op een tekort aan de patatjes. De klanten krijgen korting op de menu's. 
 
Overstromingen in een haven in het Canadese Vancouver, waar doorgaans veel frieten met 
eindbestemming Japan worden ingeladen, in combinatie met de leveringsproblemen als gevolg 
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van de coronapandemie zorgen voor tekorten aan een van de belangrijkste producten die de 
fastfoodketen verkoopt.  
 
McDonald’s probeert het probleem mede op te lossen door de friet op een andere manier naar 
Japan te krijgen, bijvoorbeeld via luchtvracht. Ook werkt het daarin samen met leveranciers 
en importeurs. Maar de restaurantketen ziet zich genoodzaakt vanaf vrijdag tot en met 30 
december geen grote en middelmaat porties friet meer te verkopen, om maar zoveel mogelijk 
klanten patat bij hun menu te kunnen leveren. 
 
McDonald’s heeft zo’n 2900 vestigingen in Japan. Het bedrijf hoopt de problemen voor 
oudjaarsavond te hebben opgelost. Klanten krijgen tijdelijk een korting op menu’s van 
omgerekend krap veertig eurocent vanwege de kleinere porties friet. Doorgaans worden de 
menu’s met een middelgrote portie friet geserveerd, waarbij klanten de mogelijkheid hebben 
om voor een grotere of kleinere portie te kiezen. Een klein zakje friet is zo’n 74 gram en 
daarmee ongeveer twee keer kleiner dan een middelgroot portie. Bron: AD, 21 december 2021. 
 

 
 
Huisartsen Bram Nuijten en Lian Bosch in hun praktijk in Oosterbeek. Fedde Makkinga van 
de cliëntenraad van Onze Huisartsen, regio Arnhem, heeft met een lichtsnoer een hart 
gevormd om de huisartsen een hart onder de riem te steken. © DG 
 
Door corona zwaar belaste huisarts treft steeds meer patiënten met een 
kort lontje: ‘De rek is eruit’ 
 
Wees vriendelijk voor zorgverleners. Oftewel, word aan de telefoon niet boos op de 
doktersassistente, als je wat langer moet wachten dan anders. De zorgverleners doen wat ze 
kunnen. 
 
Die oproep doen de cliëntenraden van de huisartsen in de omgeving van Arnhem, Nijmegen 
en de Vallei en de cliëntenraden van de ziekenhuizen in Arnhem, Nijmegen, Tiel en 
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Doetinchem en de thuiszorg in de regio. Ze vragen er begrip voor te hebben dat de druk die 
op de zorg is ontstaan door corona, gevolgen heeft voor de zorg die mensen nodig hebben. 
‘Dat doen we niet zomaar’, zegt Fedde Makkinga van de cliëntenraad van de huisartsen in 
Arnhem en  omgeving. 
 
‘De druk op de zorg neemt toe. Het wordt voor zorgverleners steeds moeilijker om zich staande 
te houden. En dan krijgen ze ook nog veel agressie over zich heen. Veel mensen vallen daarom 
uit.’  
 

 
Fedde Makkinga van de cliëntenraad van Onze Huisartsen, regio Arnhem. © DG 

Dat bevestigt Roland Ekkelenkamp, algemeen directeur van Onze Huisartsen, regio Arnhem. 
‘Het ziekteverzuim in huisartsenpraktijken is gemiddeld 12 procent. Maar als er een uitvalt, 
is er altijd een ander die een stap harder loopt.’ 

Volgens Ekkelenkamp is de huisartsenzorg belangrijk. ‘Dat is het vangnet van de zorg. Als 
alle zorg uitvalt, dan is er altijd nog de huisarts.’ 

Volgens Bram Nuijten, huisarts in Oosterbeek, kent hij geen code zwart. Al maakt hij nu veel 
meer uren in de week dan eerder het geval was. 

‘Wij hebben een andere band met patiënten dan een specialist in het ziekenhuis. Wij willen 
niet dat zij de dupe worden van problemen in de zorg. Daarom fietsen we de gaten in de zorg 
nu dicht.’ 

 
Roland Ekkelenkamp, algemeen directeur Onze Huisartsen, regio Arnhem. © DG 

Zijn collega Lian Bosch noemt als voorbeeld dat ze laatst de vloer stond te dweilen bij een 
patiënt thuis. Die had veel bloed verloren. ‘Er was geen thuiszorg beschikbaar. Ik wilde zijn 
echtgenote niet zomaar achterlaten. En ja, dan help je  met opruimen.’  

Ekkelenkamp zegt dat dit wel ten koste gaat van de vitaliteit van huisartsen. Nuijten maakt 
zich vooral zorgen over de verschraling van de zorg. Veel komt nu op huisartsen aan, omdat 
operaties worden uitgesteld en omdat mensen zo snel mogelijk naar huis worden gestuurd. 
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Hij moet daarom keuzes maken. ‘Ik doe alleen visites die strikt noodzakelijk zijn, hoe graag ik 
patiënten ook zou willen bezoeken.’ Nuijten heeft daar geen tijd meer voor. 

De assistentes krijgen alles over zich heen. De boosheid. Veel meer dan voorheen. Je moet 
niet onderschatten wat verbale agressie met mensen doet, aldus Bram Nuijten, Huisarts in 
Oosterbeek. 

Daar komt bij dat lang niet alle patiënten er begrip voor hebben dat ze soms geduld moeten 
hebben voor ze geholpen worden. ‘Er is een groep die een kort lontje heeft. Die mensen vinden 
dat ze lang genoeg hebben gewacht’, zegt Nuijten. 

‘Dat komt bij de assistentes terecht. Die krijgen alles over zich heen. De boosheid. Veel meer 
dan voorheen. Je moet niet onderschatten wat verbale agressie met mensen doet. Waarom 
mensen zo reageren? De rek is eruit.’ 

Ekkelenkamp merkt op dat dit zelfs leidt tot bedreigingen. ‘Ik maak mij daarom zorgen over 
de veiligheid van huisartsen. Een ziekenhuis kun je makkelijk beveiligen. Een huisarts die bij 
iemand thuis is, niet.’ 

Makkinga: ‘En daarom vragen wij als cliëntenraden nu de zorgverleners vriendelijk te 
bejegenen. Heb begrip voor hen. Ze doen echt wat ze kunnen.’ Bron: AD, 21 december 2021. 

 
 
Bram Nuijten, huisarts in Oosterbeek. © DG 
 
Olympisch tenniskampioene Bencic net als Nadal positief op corona 
 
Na Rafael Nadal heeft ook Belinda Bencic positief op corona getest na deelname aan het 
demonstratietoernooi van afgelopen week in Abu Dhabi. De olympisch tenniskampioene van 
Tokio meldt op Twitter dat ze flink ziek is. ‘Ik heb koorts, pijn en rillingen’, aldus de 24-jarige 
Zwitserse. 
 
De Spaanse tennisser Nadal maakte maandag al bekend dat hij na terugkomst uit Abu Dhabi 
positief testte op het coronavirus. De twintigvoudig grandslamwinnaar ging in quarantaine en 
houdt zijn programma voor de komende weken voorlopig open. Nadal is van plan begin 
volgende maand mee te doen aan het ATP-toernooi van Melbourne, ter voorbereiding op de 
Australian Open. 
 
Bencic zou het afgelopen week in Abu Dhabi opnemen tegen Emma Raducanu, maar de Britse 
winnares van de US Open trok zich vanwege een positieve coronatest terug voor het toernooi. 
De Zwitserse, 23e op de wereldranglijst, speelde nu tegen Ons Jabeur uit Tunesië. 
 
Bencic hoopt op tijd hersteld te zijn voor de Australian Open, die op 17 januari begint. ‘Hoewel 
de timing natuurlijk niet ideaal is, ga ik na mijn isolatieperiode zo snel mogelijk naar 
Australië.’ Bron: RTL Nieuws, 21 december 2021.  
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Zorgpersoneel bedreigd op corona-afdeling, familielid trekt aan de bel: 
‘Wat denk je dat dit met hen doet?’ 
 
Familie van een patiënt op de corona-afdeling in het Diakonessenhuis in Utrecht heeft 
maandagavond zorgpersoneel bedreigd. Politie en beveiliging moesten ingrijpen. Een familielid 
van één van de verpleegkundigen van het Diakonessenhuis trekt aan de bel: ‘Wat denk je dat 
dit met hen doet?’ 
 
Volgens een woordvoerder van politie Midden-Nederland kwam er gisteravond rond half 9 een 
melding binnen over een situatie in het Diakonessenhuis in Utrecht. De beveiliging van het 
ziekenhuis nam contact op met de politie omdat de familie van een patiënt op de corona-
afdeling boos was op het personeel. ‘De gemoederen liepen hoog op en ze hielden zich niet aan 
de coronaregels.’ Bron: AD, 21 december 2021.  
 
Viroloog Koopmans over doorgaan carnaval: is geen vraag meer 
 
De vraag of carnaval dit jaar kan doorgaan, is wat betreft viroloog Marion Koopmans eigenlijk 
al beantwoord. Dat zegt ze tegen regiozender L1.  
 
 ‘Ik denk dat dat niet meer een vraag is’, aldus Koopmans. In de periode dat carnaval komend 
jaar gevierd wordt, eind februari, gaan we volgens Koopmans ‘de piek van Omikron zien. Dus 
ik zie het somber in.’ De Limburgse carnavalskoepels hebben dinsdag overleg met de 
veiligheidsregio’s over het carnaval. 
 
Volgens de viroloog blijft het coronavirus voorlopig nog wel bij ons. ‘Dus we moeten ook gaan 
zien van: hoe gaan we nu weer uit deze lockdown komen? En ook voor de volgende winter 
bedenken: misschien moeten we af en toe toch weer een beetje op de rem gaan staan.’ Bron: 
AD, 21 december 2021.  
 
Stadsbestuur van New York gaat inwoners opnieuw belonen met 100 
dollar (89 euro) als ze voor de jaarwisseling een boosterprik nemen 
 
Het stadsbestuur van New York gaat inwoners opnieuw belonen met 100 dollar (89 euro) als 
ze voor de jaarwisseling een boosterprik nemen. Daarmee hoopt burgemeester Bill de Blasio 
de vaccinatie van zijn stadsgenoten met een oppepper tegen de zich snel 
verspreidende Omikron-variant van het coronavirus aan te jagen. Bron: AD, 21 december 
2021. 
 
De eerste dagen na coronabesmetting kan het virus net zo gemakkelijk 
worden doorgegeven als nadien 
 
De eerste dagen na een coronabesmetting kan het virus soms al even gemakkelijk worden 
doorgegeven als nadien. Terwijl sneltests dan nog niet op de besmetting aanslaan, zeggen 
onderzoekers van de universiteit van het Belgische Leuven. 

De snelle antigeentests met een wattenstaafje in de neus kunnen 'een vals gevoel van 
veiligheid geven', zegt de Leuvense microbioloog Emmanuel André. Deskundigen gaan er nu 
nog vanuit dat mensen besmettelijk zijn zodra ze veel virusdeeltjes in hun neusholte hebben, 
een zogeheten hoge virale lading. Dat zou door sneltests doorgaans worden opgemerkt. 

Maar ook nog zonder neus vol virusdeeltjes kunnen mensen anderen al besmetten, maken 
André en zijn collega's op uit onderzoek bij 58 besmette personen. De lucht die zij uitademden 
bevatte de eerste twee dagen al veel deeltjes van de ziekteverwekker. Terwijl de helft van de 
sneltests toen nog negatief uitviel. Bron: AD, 21 december 2021. 
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GGD Drenthe neemt afstand van medewerker die desinformatie 
verspreidt over corona en vaccin  

GGD Drenthe neemt afstand van uitspraken van een medewerker. Die verspreidde 
desinformatie over corona en vaccins tijdens een opgenomen telefoongesprek. 

De medewerker vertelt aan de beller dat de GGD niet specifiek test op de Omicron-variant van 
corona en dus niet weet hoe die om zich heen grijpt. Desondanks worden er wel maatregelen 
genomen. Dat komt, volgens de GGD’er, omdat de variant bedoeld zou zijn om mensen bang 
te maken zodat ze de booster nemen. ‘Bizar, hè?’ 

Daarnaast hekelt de medewerker de steunpakketten, die volgens hem niks voorstellen. De 
beller weet ook nog dat ’er wat aan die stokjes zit dat we in de neus moeten krijgen bij die 
testen. Of ben ik nou een doemdenker?’ De reactie van de GGD-medewerker: ‘Er wordt in 
ieder geval goed over nagedacht. Dat moet je zelf ook blijven doen. Intuïtie is belangrijk, net 
als uw eigen kompas.’ 

De GGD’er zegt zich niet te laten vaccineren. Hij vertrouwt op zijn eigen immuunsysteem, 
vertelt ’ie. ‘Goed onderzoek naar doen, niet volgen wat de media zegt.’ 

Het filmpje heeft ook GGD Drenthe bereikt. De woordvoerder vertelt dat ze eerst dachten dat 
het een nepfilmpje was. Maar het blijkt toch een callcenter-medewerker (dus geen arts of 
ander medisch geschoold personeel) te zijn geweest. 

Voor meer informatie verwijst ze naar de verklaring op de site van de GGD. In dat statement 
neemt Hans Kox, directeur publieke gezondheid GGD Drenthe, afstand van de verklaringen 
van zijn medewerker. 

‘Dit is duidelijk niet wat je van een medewerker van GGD Drenthe mag verwachten. We zijn 
een professionele organisatie die betrouwbare informatie geeft. We nemen dit zeer serieus en 
bekijken hoe het kan dat dit is gebeurd. Uiteraard nemen we gepaste maatregelen en willen 
we hier van leren, om dit in de toekomst te voorkomen.’ Bron: De Telegraaf, 21 december 
2021. 

 

Verpleegkundige Lotte Kooistra helpt meneer Spijker om zich iets comfortabeler te voelen. © 
Rodney Photography 
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En wéér moeten Lotte en haar collega’s buffelen op de corona-afdeling: 
‘We zijn geen robots’ 

Iets meer dan een jaar geleden vloog Lotte Kooistra (45) tijdens de tweede coronagolf over de 
cohortafdeling in Meander Medisch Centrum in Amersfoort om daar coronapatiënten te 
helpen. Twee golven verder is de cohortafdeling terug. En Kooistra ook. ‘Ik had vorig jaar ook 
niet verwacht dat ik hier nu wéér zou staan.’ 

‘Even mijn mondmasker wisselen hoor’, zegt Lotte terwijl ze geroutineerd de elastiekjes over 
haar hoofd heen wipt. Achter het stugge ffp2 mondmasker, dat nodig is in sommige 
patiëntenkamers, komt haar brede lach te voorschijn. Het exemplaar vervangt ze voor een 
blauw medisch mondmasker dat iets meer lucht geeft. Bron: AD, 21 december 2021. 

Het gaat niet lukken alle 60-plussers voor 1 januari een boosterprik te 
geven 

Het liefst had het kabinet alle 60-plussers nog voor het einde van het jaar een 
boosterprik gegeven. Maar 'allemaal gaat denk ik niet lukken', zegt demissionair zorgminister 
Hugo de Jonge. Het prikken van de niet-mobiele 60-plussers die 'veel aandacht behoeven' 
kost meer tijd, dus dat zal deels ook in januari gebeuren.  

Hij doelt daarmee op mensen die niet zomaar op eigen houtje naar de prikstraten van de GGD 
kunnen gaan. De Jonge hoopt 'de mobiele 60-plusser grosso modo' wel geprikt te hebben voor 
het einde van het jaar. Ouderen die een prikafspraak hebben staan voor januari (zo'n 320.000 
60-plussers), krijgen een SMS om die afspraak te vervroegen. 

Van de 4,3 miljoen 60-plussers in Nederland, hebben ongeveer 1,4 miljoen een 'oppepprik' 
gehad. Zo'n 1,7 miljoen mensen hebben een afspraak voor de booster in hun agenda staan, 
blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM 
vertelde de Tweede Kamer woensdagochtend ook dat er nog een miljoen 60-plussers helemaal 
geen afspraak hebben gemaakt. Bron: AD, 21 december 2021. 

 
Laatste woorden  

Eerste ziekenhuiscijfers Omikron lijken positief, maar zeggen nog weinig. De Omikron-variant 
van een coronavirus rukt verder op in Nederland. Maar de grote vraag blijft: hoe ziekmakend 
is deze variant? Cijfers uit onder andere Denemarken lijken een optimistisch beeld te geven, 
maar RIVM-baas Jaap Van Dissel benadrukt: ‘Het stelt nog niet gerust.’ 

Van Dissel besprak tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer cijfers die beschikbaar 
zijn uit Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Er zijn nog veel onzekerheden, 
maar toch is - voorzichtig - te zien in hoeverre mensen als gevolg van besmetting met de 
Omikron-variant in het ziekenhuis terechtkomen.  

Uit onderzoek van de Deense gezondheidsdienst onder 125.000 mensen die voor de komst 
van de Omikron-variant een corona-infectie doormaakten, kwam 98,4 procent niet in het 
ziekenhuis. 1,6 procent wel. 

Bij de Omikron-variant ligt dat percentage tot nu toe lager. Er zijn cijfers van 18.827 mensen 
die geïnfecteerd zijn geraakt met Omikron. 99,4 procent  is niet in het ziekenhuis 
terechtgekomen, 0,6 procent wel. 

Volgens Van Dissel zeggen die cijfers niet veel. ‘Bedenk hierbij dat daar een geweldige piek is 
bij jongeren tussen de 20 en 30 jaar. Van hen verwacht je eigenlijk helemaal geen 
ziekenhuisopnames. We zullen moeten afwachten hoe het verder gaat.’ 

De RIVM-directeur zegt dat er twee 'superspreading-events' in het land zijn geweest, waar 
alleen jongeren waren. Zo was er een concert met 1600 bezoekers, waar veel besmettingen 
waren. Ook een kerstfeest van studenten werd een brandhaard. Van daaruit is Omikron snel 
verder verspreid. 

Ook uit Zuid-Afrika komen vergelijkbare cijfers, hoewel die niet van de gezondheidsdienst 
komen. Een grote verzekeraar meldt dat het risico om in het ziekenhuis te komen door de 
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Omikron-variant, 29 procent lager is in vergelijking met het risico in de eerste coronagolf 
halverwege 2020. 

‘Dat was een golf met een ander type virus. Inmiddels zijn er veel meer mensen gevaccineerd. 
Al zou het dertig procent minder zijn, dan zit je bij een hoog aantal besmettingen nog steeds 
erg hoog qua ziekenhuisopnames.’ 

Daarnaast zijn er cijfers uit het Verenigd Koninkrijk. In Londen, waar Omikron dominant is, 
is volgens Van Dissel 'een zwiep omhoog' te zien. ‘Dat stelt niet meteen gerust.’ 

‘Ook daar zijn het nu met name jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar die Omikron krijgen. 
Dat is een groep die van nature al erg beschermd is tegen ziekenhuisopnames.’ De grote vraag 
is dus wat Omikron doet als meer ouderen en kwetsbaren besmet raken. Bron: RTL Nieuws, 
21 december 2021.  
 

 

 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 21 december 2021.  


