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Eerste woorden  

Blijvende economische schade van de coronacrisis. De kans is groot dat als gevolg van de 
coronacrisis het bbp langdurig of zelfs permanent lager blijft dan verwacht op basis van trends 
van voor de recessie. Dit komt met name door een vertraging in de productiviteitsgroei. 

De kans is groot dat de coronacrisis leidt tot blijvende economische schade, zowel op 
middellange (ongeveer vijf jaar) als op lange termijn. De literatuur laat zien dat na de meeste 
diepe recessies er langdurige schade is, ongeacht de oorzaak van de recessie. Daarom is het 
aannemelijk dat ook na de huidige recessie het bbp langdurig of zelfs permanent lager blijft 
dan verwacht op basis van trends van voor de crisis. Op de korte en middellange termijn (tot 
5 jaar) hebben zowel de afname van het arbeidsaanbod, investeringen en productiviteit een 
negatief effect op het bbp en de bbp-groei. Op de lange termijn zullen het arbeidsaanbod en 
de investeringen herstellen. Maar een blijvend lagere productiviteit zorgt voor een lager bbp-
niveau dan verwacht op basis van pre-crisis trends.  

De grootte van de economische schade zal afhangen van de duur van coronacrisis en van 
beleidsreacties. De literatuur laat ook zien dat er een grote variatie is in de grootte van de 
schade na een crisis. Dit is afhankelijk van het type en de duur van de crisis, de institutionele 
omgeving in een land en mogelijke beleidsreacties. Het einde van de huidige coronacrisis is 
nog niet in zicht. Voor onze analyse veronderstellen wij dat er een effectief vaccin tegen, of 
behandeling voor corona is, in 2021. Met betrekking tot beleid maken we geen expliciete 
aannames. Er is enig bewijs uit eerdere crises dat overheidssteun de permanente schade kan 
verkleinen, de opties daarvoor zijn besproken in eerder verschenen coronapublicaties. 

Er zijn sinds 1900 vijf diepe recessies geweest. Onder volledig herstel verstaan wij dat het bbp 
zich herstelt tot de trend die vóór de recessie gold. Dit betekent dat niet alleen het 
niveauverlies van het bbp, maar ook de gemiste bbp-groei door toedoen van de recessie, wordt 
ingehaald. Na de Tweede Wereldoorlog lijkt er een volledig herstel te hebben plaatsgevonden. 
De andere crises zijn gevolgd door onvolledig herstel. Na de recessie ten gevolge van de Eerste 
Wereldoorlog is ongeveer de helft van de daling goedgemaakt. Aan het einde van de jaren 
dertig lijkt een volledig herstel onderbroken te worden door de oorlog. Na de meer recentere 
recessies van 1981-1983 en 2008-2010 is er weinig tot geen herstel naar de oude trend te 
zien. De vraag is hoe gaat het uitpakken met de huidige crisis. Wij kijken daarvoor naar 
gevonden patronen uit het verleden voor zowel Nederland als voor andere landen. 

Alle typen crises worden gevolgd door langdurige economische schade. Studies vinden dat alle 
typen diepe recessies gemiddeld gevolgd worden door onvolledig herstel. Deze conclusie geldt 
voor zowel industrie- als ontwikkelingslanden. Ook puur vraaggedreven recessies, waarbij de 
bbp-daling gepaard gaat met een daling van inflatie of zelfs deflatie, hebben in meerderheid 
permanente gevolgen. Dat is belangrijk omdat de economische schok van de coronacrisis deels 
een vraagschok is en deels een aanbodschok. 

Crises veroorzaakt door epidemieën en pandemieën hebben gemiddeld permanente of 
langdurige economische schade veroorzaakt. De Spaanse griep van 1918-20 heeft 
waarschijnlijk langdurige gevolgen gehad. Recent is er veel onderzoek hiernaar gedaan, omdat 
het de laatste grote pandemie is die de westerse landen echt geraakt heeft. De gemiddelde 
kortetermijndaling van de consumptie in 43 landen was zes procent en de gemiddelde 
permanente schade was drie procent. Net zoals bij andere diepe recessies is de spreiding rond 
dit gemiddelde groot. De VS was bijvoorbeeld snel terug op de oude trend maar in Italië was 
bijna de volledige daling in het bbp permanent. Er is echter ook bewijs dat drie jaar na het 
einde van de pandemie de werkgelegenheid in de VS nog steeds lager was dan de oude trend. 
Aangezien de Spaanse griep lang geleden plaatsvond, vooral jongvolwassenen trof en een veel 
hogere sterfte kende dan het coronavirus, zeggen de economische effecten van de Spaanse 
griep niet zoveel over de mogelijke effecten van de huidige pandemie.  

Relevanter is dat na diverse kleinschalige epidemieën in de eenentwintigste eeuw er ook 
langdurige bbp-verliezen in getroffen landen zijn geweest. In 2003 was er SARS, H1N1 in 
2009, MERS in 2012, Ebola in 2014 en Zika in 2016. Van deze epidemieën was de H1N1-
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pandemie in 2009 het grootste met meer dan 284.000 doden en met bevestigde besmettingen 
in meer dan 200 landen. Vergeleken daarmee waren de MERS- en Ebola-epidemieën veel 
kleiner. Bij MERS en Ebola daalde het bbp in de getroffen landen gemiddeld 2,6 procent in 
het eerste jaar en bleef het 3 procent onder het niveau van vóór de uitbraak vijf jaar later. De 
grotere H1N1-pandemie heeft een groter langdurig effect gehad dan de kleinere epidemieën: 
het bbp was gemiddelde bijna 4,5 procent lager na vijf jaar.  

De omvang van de permanente schade zal afhangen van de duur van de crisis. Voor 
ontwikkelingslanden is hiervoor bewijs. Voor ontwikkelde economieën is er minder bewijs, 
omdat daar crises minder vaak voorkomen. Toch lijkt het aannemelijk dat de duur belangrijk 
is. Als een economie langer stilligt, verwachten wij dat de permanente schade groter wordt. 

De kans is groot dat de coronacrisis leidt tot langdurig productieverlies (relatief aan de pre-
corona trend). Productie kan veranderen door veranderingen in de volumes van de 
productiemiddelen arbeid en kapitaal en door veranderingen in de productiviteit waarmee 
deze productiemiddelen worden gebruikt (de zogenaamde factorproductiviteit). Deze paragraaf 
bespreekt langs welke kanalen de crisis leidt tot een relatief lagere productie. Over het 
algemeen verwachten wij dat de meeste kanalen leiden tot een verlies in het niveau van bbp 
op de middellangetermijn, en in enkele gevallen tot permanente verliezen. De permanente 
effecten lopen vooral via factorproductiviteit.  

Voor fysiek en menselijk kapitaal zijn niveau-effecten, maar geen groei-effecten op het bpp te 
verwachten. Wij verwachten dat de coronacrisis geen blijvend effect zal hebben op het niveau 
en groeivoet van het aanbod van het aantal werkenden. Ook de fysieke kapitaalvoorraad keert 
op de lange termijn mogelijk terug naar zijn evenwichtsrelatie met arbeid. Maar het niveau 
van fysiek en menselijk kapitaal daalt op lange termijn wel als gevolg van een lagere 
factorproductiviteit.  

We verwachten dat lagere factorproductiviteit zal leiden tot een lager niveau van het bbp, en 
mogelijk ook tot een lagere bbp-groei. De voornaamste kanalen die kunnen leiden tot een 
verlaging van de productiviteitsgroei zijn vertraging in investeringen in innovaties & 
fundamenteel onderzoek. Ook veranderingen in (het niveau van) IT en R&D-gerelateerd 
kapitaal zullen een effect hebben op de groei van factorproductiviteit. Het is te verwachten dat 
dit effect verzacht wordt door versnelde digitalisering tijdens en na de crisis. 

De effecten van de huidige coronacrisis op de arbeidsmarkt leiden waarschijnlijk tot een daling 
in het bbp op de middellange termijn, maar niet op de lange termijn. De effecten op het 
arbeidsaanbod zullen slechts tijdelijk zijn, omdat de sterfte vooral onder ouderen 
geconcentreerd is en verminderde migratiestromen zich zullen herstellen nadat de 
reisbeperkingen voorbij zijn. Na vorige diepe recessies in Nederland is de hogere werkloosheid 
uiteindelijk weer gedaald naar het oude evenwichtsniveau. Mogelijke gevolgen voor de lange 
termijn werken via effecten op menselijk kapitaal. Een tijdelijk hogere werkloosheid kan leiden 
tot langdurige effecten door ontmoediging en een verlies aan menselijk kapitaal. Bovendien 
kunnen blijvende gezondheidsproblemen als gevolg van het virus de productiviteit en de 
hoeveelheid menselijk kapitaal langdurig verlagen. De groei van het arbeidsaanbod en de 
accumulatie van menselijk kapitaal, en het effect van deze twee productiefactoren op de 
langetermijngroei, zal niet blijvend veranderen. 

Een daling van de levensverwachting zal weinig effect hebben op het arbeidsaanbod, omdat 
sterfte bij de coronacrisis geconcentreerd is bij ouderen. Dit was anders bij andere 
pandemieën. De Spaanse griep in 1918-‘20 trof bijvoorbeeld vooral jonge mensen, waardoor 
het arbeidsaanbod daalde en zorgde voor arbeidstekorten en tijdelijk hogere lonen. Het moet 
ook nog blijken of het virus zorgt voor een daling of stagnatie van de levensverwachting op de 
langere termijn. Een zogenaamd harvesting effect zou de daling van de levensverwachting 
kunnen opheffen door een periode van ondersterfte. Dit gebeurt als degenen met een slechte 
gezondheid en lagere levensverwachting vervroegd sterven, waardoor mensen met een goede 
gezondheid en lage sterftekans overblijven, en het sterftecijfer na een periode van oversterfte 
lager uitvalt dan gemiddeld. Dit fenomeen komt soms voor na griepseizoenen of hittegolven. 
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Als een groot deel van de herstelde coronapatiënten chronische gezondheidsklachten houdt, 
kan hun arbeidsaanbod en productiviteit langdurig lager zijn. Inmiddels is bekend dat het 
virus de gezondheid van herstelde patiënten langdurig kan schaden. Als een groot deel van 
de beroepsbevolking langdurige klachten houdt, kan dit het arbeidsaanbod en de 
productiviteit schaden. Dit effect verdwijnt op de lange termijn wanneer deze mensen de 
pensioenleeftijd bereiken. 

De sterke daling van de migratie sinds de invoering van de contactbeperkende maatregelen is 
naar verwachting slechts tijdelijk en zal redelijk snel weer herstellen. In de eerste weken na 
de invoering van contactbeperkende maatregelen is het aantal immigranten meer dan 
gehalveerd. Minder immigratie kan leiden tot een lagere groei van de bevolking en van het 
arbeidsaanbod. De duur van deze daling hangt af van de duur van het economische herstel 
en van de nationale en internationale maatregelen. Daarnaast is het mogelijk dat de huidige 
reisbeperkingen het voor toekomstige migranten minder aantrekkelijk maken om te migreren, 
omdat ze zich nu bewust zijn van het risico dat ze bij een nieuwe virusuitbraak mogelijk voor 
lange tijd niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. We verwachten echter dat 
economische of politieke redenen, dan wel de drang naar avontuur, zwaarder zullen wegen en 
de migratie op den duur volledig zal herstellen, net als na de grote recessie.  

Er is geen duidelijk empirisch bewijs dat een recessie tot een permanent hogere 
werkloosheidsvoet leidt (hysterese). Op de korte termijn gaat een diepe recessie gepaard met 
een hogere werkloosheid. Daarna kost het tijd tot de werklozen een nieuwe baan vinden, 
waardoor werkloosheid na 5 jaar nog steeds hoger kan zijn dan het evenwichtsniveau. Indien 
er geen hysterese op de arbeidsmarkt is, zal de werkloosheid op de lange termijn dalen naar 
de oude evenwichtswerkloosheidsvoet. De hysterese-hypothese werd voor het eerst in de jaren 
tachtig geopperd. De theorie is dat een recessie het loononderhandelingsproces verandert. Als 
er meer outsiders komen en de kleinere groep insiders hogere reële lonen belangrijker vindt 
dan een hogere werkgelegenheid, dan kan een recessie ervoor zorgen dat de reële lonen verder 
boven het evenwichtsniveau terecht komen, waardoor de structurele werkloosheid stijgt. De 
meeste empirische studies vinden geen duidelijk bewijs voor hysterese van de 
werkloosheidsvoet. Het probleem met deze studies is dat het heel lastig is om vast te stellen 
of de effecten op de werkloosheidsvoet langdurig of permanent zijn. Er is wel wat bewijs dat 
de effecten op de werkloosheidsvoet langdurig kunnen zijn, vooral in Europa. Maar er is geen 
overtuigend bewijs dat de effecten op de werkloosheidsvoet echt permanent zijn. Tijdens de 
grote recessie steeg de werkloosheid in Nederland van 3,6 procent in november 2008 naar 7,9 
procent in februari 2014. Vervolgens daalde de werkloosheid en na ruim vier jaar was de 
werkloosheid in november 2018 weer gedaald naar 3,5 procent. Tijdens een recessie kan de 
werkloosheidsvoet dus flink oplopen, maar op het moment dat het beter gaat met de economie 
herstelt de werkloosheidsvoet zich weer. De verwachting is dat de werkloosheid nu snel zal 
oplopen en in 2021 piekt onder de aanname dat de gezondheidscrisis is bezworen. Daarna zal 
de arbeidsmarkt zich weer herstellen en de werkloosheid zal op de middellange termijn weer 
dalen naar de oude evenwichtswerkloosheidsvoet.  

Op individueel niveau kan werkloosheid tot een lager inkomen en verlies van menselijk 
kapitaal leiden. Met name voor langdurig werklozen kan dit effect op het inkomen blijvend 
zijn. Dit is vermoedelijk vooral het gevolg van verlies aan menselijk kapitaal. In termen van 
werkloosheid lijkt er geen sprake te zijn van blijvende effecten: mensen accepteren een baan 
tegen een lager loon of verlaten de arbeidsmarkt. Ook langdurige ontmoediging leidt tot meer 
afstand tot de arbeidsmarkt, verlies van menselijk kapitaal en een lager loon. Deze individuele 
effecten zijn cohorteffecten die zich vooral de komende vijf jaar voor zullen doen.35 Als de 
factorproductiviteit lager is kan er ook minder in menselijk kapitaal geïnvesteerd worden door 
bedrijven. 

Bedrijfsfaillisementen leiden tot een daling van het niveau van de kapitaalvoorraad, met name 
op de middellange termijn. Op korte termijn kunnen niet alleen de fysieke kapitaalvoorraad, 
maar ook veel vormen van immaterieel kapitaal, verloren gaan als er meer bedrijven failliet 
gaan. Daarnaast kunnen investeringen nog enige tijd achterblijven na een zware crisis. Zolang 
het verloop van de pandemie onzeker blijft, kan deze grotere onzekerheid ook leiden tot lagere 
investeringen. Als door de crisis ook financiële instellingen in de problemen komen kan dit, 
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door afnemende kredietverlening, de investeringen nog verder drukken.36 Daarna kost het 
tijd om deze kapitaalvormen weer op te bouwen wat zal bijdragen aan de bbp-verliezen op de 
middellange termijn. Wij verwachten dat IT-kapitaal hierop een uitzondering is. Op de lange 
termijn verwachten we dat investeringen zich herstellen en dat hiermee de kapitaalvoorraad 
op de lange termijn mogelijk terugkeert naar zijn evenwichtsrelatie met arbeid. Als 
factorproductiviteit lager is, zal het nieuwe evenwichtspad lager uitkomen dan de pre-corona 
trend.  

Faillissementen leiden tot verlies van fysiek kapitaal in de private sector. Bedrijfsspecifiek 
kapitaal zoals specialistische machines wordt extra hard getroffen als bedrijven failliet gaan: 
per definitie verliest bedrijfsspecifiek kapitaal een deel van zijn waarde als het verkocht of 
geliquideerd moet worden. Dit kanaal speelt een grotere rol in tijden van grote economische 
crises met meer faillissementen. Tijdens een korte recessie kunnen de sterkere, productievere 
bedrijven meestal overeind blijven. Bij een grote economische klap lukt het ook productieve 
bedrijven soms niet meer om de crisis te overleven. Op termijn wordt het kapitaal vervangen 
door nieuw kapitaal dat geïnstalleerd is door nieuwe bedrijven, maar dit proces zal tijd kosten.  

Het verlies aan fysiek kapitaal door faillissementen kan op de lange termijn persisteren. Voor 
ITgerelateerd fysiek kapitaal (hardware) speelt dit minder: omdat IT-gerelateerd kapitaal 
doorgaans een hoge afschrijvingsvoet (d.w.z. korte levensduur) heeft, ligt blijvende schade 
daar minder voor de hand. Bovendien kan ervaring met bijvoorbeeld telewerken een impuls 
geven aan het investeren in hardware als er structureel meer op afstand wordt gewerkt. 
Anderzijds zullen bedrijfs- en winkelpanden minder waard worden, en investeringen in dit 
type vastgoed blijvend afnemen, als de huidige toename van thuiswerken en -winkelen deels 
permanent zal blijken te zijn. Het risico op blijvend verlies van kapitaal wordt versterkt als na 
faillissementen bedrijfstakken verdwijnen uit Nederland en niet meer terugkomen. Natuurlijk 
kan het omgekeerde ook gebeuren als bedrijfstakken juist in concurrerende landen 
verdwijnen.  

Door de coronapandemie is er veel onzekerheid; dit heeft een drukkend effect op investeringen. 
Een typische graadmeter van onzekerheid, de VIX-index, staat sinds eind februari op een 
aanzienlijk hoger niveau dan de afgelopen jaren. Onzekerheid over het verloop van de 
pandemie en de beleidsreactie zorgt ervoor dat investeerders rekening moeten houden met 
een meer ongewisse toekomst. Uit onderzoek blijkt dat onzekerheid ertoe leidt dat 
investeringen worden uitgesteld. Bij een korte onzekerheidsschok kunnen de investeringen 
snel terugveren; de huidige pandemie zal echter voor langere tijd onzekerheid met zich 
meebrengen.  

Immaterieel kapitaal kan zowel positief als negatief worden beïnvloed door de crisis. 
Immaterieel kapitaal is een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de moderne economie, en 
kent een grote verscheidenheid. Voor de meeste soorten immaterieel kapitaal verwachten wij 
langdurig schade. Faillissementen van bedrijven verstoren productieketens, maar kunnen ook 
zorgen voor de directe vernietiging van het immaterieel kapitaal bij de failliete bedrijven. Denk 
hierbij aan de waarde van merken (en breder goodwill), de waarde van netwerkposities van 
bedrijven, of de waarde van bestaande processen binnen bedrijven (zogeheten organisatorisch 
kapitaal). Deze soorten immaterieel kapitaal kosten veel tijd om op te bouwen, daardoor zullen 
faillissementen ook op middellange termijn niveaueffecten op bbp hebben. Voor sommige 
types immateriële activa, zoals software, is het mogelijk dat de crisis een positieve impuls kan 
leveren. Een sterke toename in internetwinkelen en telewerken kan ervoor zorgen dat niet 
alleen bestaande diensten meer waard worden, maar ook dat investeringen in communicatie 
en internet-software worden aangewakkerd. Versterkt door het effect op productiviteit kan 
een grotere rol voor software zowel het niveau als de groeivoet van het bbp verhogen.  

Bestaand R&D-kapitaal kan minder productief worden bij een verstoring van productieketens 
en verloren kennis en vaardigheden van ontslagen werknemers. Ook zien we vaak een afname 
van investeringen in R&D tijdens een crisis: de literatuur toont aan dat dit type investeringen 
sterk procyclisch is. Daarnaast speelt dat R&D-investeringen moeilijker te financieren zijn 
met schulden wegens de onzekere opbrengsten.  Als financiering met eigen vermogen lastiger 
wordt voor innovatieve bedrijven als gevolg van de coronacrisis, worden vooral R&D-
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investeringen getroffen. R&D-investeringen hebben niet enkel effecten op de productie van het 
bedrijf zelf maar ook op andere bedrijven wegens positieve externe effecten. Lagere R&D-
uitgaven leiden daarom tot zowel een lager bbp-niveau als lagere bbp-groei. Deze effecten zijn 
mogelijk permanent. Hier tegenover staat dat veel R&D-uitgaven betrekking hebben op de 
groeiende IT-sector en de zorg.  

Naast het verloop van de pandemie zelf is de toekomst van globalisering een andere grote 
onbekende factor. Als de coronacrisis leidt tot een structurele afname van globalisering kan 
dit op alle vormen van kapitaal belangrijke gevolgen hebben. Als een deel van de 
arbeidsintensieve productie in China wordt vervangen door robot-intensieve productie in 
Nederland, dan kan dat betekenen dat er meer kapitaal nodig is in Nederland.  Maar minder 
handel leidt tot schade aan internationale productieketens waar immaterieel kapitaal in zit, 
zoals organisatorisch en relationeel kapitaal. Of de mate van globalisering afneemt in de 
komende jaren is op dit moment nog niet te zeggen; dit zal ook in sterke mate afhangen van 
politieke keuzes die wereldwijd worden gemaakt. Bron: CPB (Centraal Plan Bureau), augustis 
2020. 

Menstruatiestoornissen is mogelijk een bijwerking van coronavaccins 

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot 1 december ruim 17.000 meldingen ontvangen 
van menstruatiestoornissen na coronavaccinatie op ongeveer 6,4 miljoen gevaccineerde 
vrouwen. Het gaat hierbij om verschillende klachten zoals hevige of te late menstruatie. Ook 
zijn bloedingen na de overgang gemeld. Het centrum gaat vervolgonderzoek doen onder 2000 
melders. 

Hevige menstruatie werd het meest gemeld (4.537 keer), gevolgd door verlate 
menstruatie (3.198 keer), onregelmatige menstruatie (3.079 keer) en tussentijds 
bloedverlies (3.079 keer). 

Van alle vrouwen tussen de 20 en 45 jaar die het Janssen-vaccin kregen, meldde ongeveer 1 
op de 200 een menstruatiestoornis. Gezien het aantal gegeven Janssen vaccinaties werd bij 
dit vaccin het relatief meest gemeld. De meeste meldingen waren na toediening van het 
Pfizer/BioNTech-vaccin. 

Menstruatiestoornissen komen ook zonder vaccinatie vaak voor, stelt het 
bijwerkingencentrum. Een infectie, ziekte of stress kunnen tot de oorzaken behoren. Uit 
onderzoek in Noorwegen komt echter naar voren dat menstruatiestoornissen vaker 
voorkomen na een coronavaccinatie dan daarvoor. 'Het vaccin zet het immuunsysteem aan 
het werk', aldus Lareb. 'Dit kan invloed hebben op de hormoonspiegels en/of de op- en afbouw 
van het baarmoederslijmvlies. De verwachting is dat dit een tijdelijk effect is.' 

Het bijwerkingencentrum benadrukt dat er geen aanwijzingen dat coronavaccins 
een negatieve invloed op de vruchtbaarheid hebben. Bron: AD, 22 december 2021. 

Menstruatiestoornissen is mogelijk een bijwerking van coronavaccins. Bijwerkingencentrum 
Lareb heeft tot 1 december ruim 17.000 meldingen ontvangen van menstruatiestoornissen na 
coronavaccinatie op ongeveer 6,4 miljoen gevaccineerde vrouwen. Het gaat hierbij om 
verschillende klachten zoals hevige of te late menstruatie. Ook zijn bloedingen na de overgang 
(menopauze) gemeld. Lareb doet vervolgonderzoek onder 2000 melders. 

Veel vrouwen gaven aan dat de menstruatie anders is dan wat ze eerder ervaren hebben. 
Hevige menstruatie werd het meest gemeld (4.537 keer), gevolgd door verlate menstruatie 
(3.198 keer), onregelmatige menstruatie (3.079 keer) en tussentijds bloedverlies (3.079 keer). 

Het optreden van bloedingen na de menopauze werd 537 keer gemeld veelal door vrouwen 
tussen de 54 en 64 jaar. Maar er zijn ook meldingen onder vrouwen ouder dan 75 en vrouwen 
die al langer dan 10 jaar geen bloedingen meer hadden gehad. Bij de vrouwen waar onderzoek 
is gedaan is er geen andere medische oorzaak gevonden voor de bloedingen. 
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Er werd ongeveer even vaak na de 1e als 2e vaccinatie gemeld. Van alle vrouwen tussen de 
20 en 45 jaar die het Janssen vaccin kregen, meldde ongeveer 1 op de 200 een 
menstruatiestoornis. Gezien het aantal gegeven Janssen vaccinaties werd bij dit vaccin het 
relatief meest gemeld. De meeste meldingen waren na toediening van het Pfizer/BioNTech 
vaccin (Comirnaty). Dit vaccin is ook het meest gegeven, namelijk aan bijna 5 miljoen 
vrouwen. 

Vaccin Aantal meldingen Aantal vaccinaties 
Pfizer/BioNTech (Comirnaty) 13.965 9,6 miljoen 
Moderna (Spikevax) 2.025 985.000 
Janssen vaccin 1.574 330.000 
AstraZeneca (Vaxzevria) 534 1,3 miljoen 
 
Menstruatiestoornissen komen ook zonder vaccinatie vaak voor. Ze kunnen veel oorzaken 
hebben, zoals een infectie, ziekte of stress. Uit onderzoek in Noorwegen blijken 
menstruatiestoornissen vaker voor te komen na coronavaccinatie vergeleken met er voor. Het 
is mogelijk dat de vaccinatie leidt tot menstruatiestoornissen. Het vaccin zet het 
immuunsysteem aan het werk. Dit kan invloed hebben op de hormoonspiegels en/of de op- 
en afbouw van het baarmoederslijmvlies. De verwachting is dat dit een tijdelijk effect is.   
Om nog meer inzicht te krijgen in menstruatiestoornissen en bloedingen na de menopauze na 
coronavaccinaties, is meer onderzoek nodig. Bijwerkingencentrum Lareb doet 
vervolgonderzoek onder 2000 van de vrouwen die gemeld hebben. Ook houdt 
Bijwerkingencentrum Lareb scherp de gemelde bijwerkingen na boostervaccinaties in de 
gaten. 
 
Er zijn geen aanwijzingen dat coronavaccins een negatieve invloed op de vruchtbaarheid 
hebben. Kijk op onze website voor meer informatie over de coronavaccinatie bij een 
kinderwens. 
 
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft de rapportage van het Lareb ontvangen 
en gaat de analyse zorgvuldig beoordelen. Bron: Lareb, 22 december 2021. 
 
Coronavaccin tijdens de zwangerschap. Het coronavaccin heeft geen nadelige gevolgen voor 
de zwangerschap en het kind. Wereldwijd zijn al grote aantallen zwangere vrouwen 
gevaccineerd tegen de infectie met het coronavirus. De onderzoeken laten zien dat de 
coronavaccins geen nadelige gevolgen hebben voor de zwangerschap en voor het kind. De 
multidisciplinaire werkgroep COVID-19 en zwangerschap adviseert alle zwangere vrouwen om 
zich te laten vaccineren. Bij voorkeur met het vaccin van Pfizer of Moderna, omdat hier het 
meeste onderzoek naar is gedaan. De antistoffen die de moeder maakt komen via de 
navelstreng ook bij het ongeboren kind. Hierdoor kan de moeder bescherming tegen COVID-
19 aan het kind meegeven. 
 
Geen nadelige gevolgen voor de vruchtbaarheid na het coronavaccin. Ook bij een kinderwens 
mag de coronavaccinatie gegeven worden. Er worden geen negatieve gevolgen van de 
coronavaccins op de vruchtbaarheid gezien. Bij IVF is het advies om het moment van 
vaccinatie met de behandelaar af te stemmen.  
 
Een COVID-19 infectie tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben. 
Zwangere vrouwen hebben een grotere kans dat COVID-19 ernstig verloopt dan niet zwangere 
vrouwen. Een coronavirus infectie (COVID-19) tijdens de zwangerschap geeft een hoger risico 
op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Ook kan de infectie zorgen voor schade aan de 
placenta en is er een grotere kans op een doodgeboorte. Het is erg belangrijk voor zwangere 
vrouwen om zich te beschermen tegen COVID-19. 

Let op 
 Na vaccinatie kan soms koorts optreden. Behandel (hoge) koorts in de zwangerschap met 

paracetamol. 

 Laat ten minste 14 dagen tussen de 22 wekenprik en het coronavaccin zitten. 
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Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15 procent op een miskraam en van 2 
tot 4 procent op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij 
zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel 
of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de 
kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is 
gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen 
baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men 
extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij 
zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij 
andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en 
welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. 
Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld 
ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.  
 
Het advies aan alle zwangere vrouwen is om zich te laten vaccineren. De zwangerschap zelf 
geeft namelijk een verhoogd risico op een ernstiger beloop van COVID-19, zeker in het derde 
trimester. Zie hiervoor onze kennispagina over coronavirus infectie (COVIS-19) tijdens de 
zwangerschap. Dit advies is nog meer van belang bij zwangere vrouwen die daarnaast nog 
andere risicofactoren hebben, zoals obesitas, diabetes, of ernstige chronische nier-, lever, 
long- of hartaandoeningen. Een studie suggereert dat zwangere vrouwen die gevaccineerd zijn 
een lager risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19 vergeleken met zwangere vrouwen 
die niet gevaccineerd zijn.   
 
Tot nu toe zijn er geen nadelige effecten van de coronavaccins gezien. Bij de start van de 
vaccinatieprogramma’s was de veiligheid van de coronavaccins bij zwangere vrouwen nog niet 
onderzocht. Zwangere vrouwen zijn niet geïncludeerd in de clinical trials. Wel raakten een 
aantal vrouwelijke deelneemsters aan deze trials onbedoeld zwanger rondom de vaccinatie.  
 
Inmiddels zijn in de VS meer dan 178.000 zwangere vrouwen in de reguliere programma's 
gevaccineerd en geregistreerd bij V-safe (het Amerikaans monitoringssysteem). Van deze 
vrouwen zijn er meer dan 7.200 in het zwangerschapsregister van V-safe opgenomen. Deze 
groep vrouwen, veelal werkzaam in de zorg, is gevaccineerd met Pfizer of Moderna. Een 
voorlopige analyse van ongeveer 4.000 zwangerschappen met ruim 700 geboortes laat geen 
aanwijzingen zien voor nadelige gevolgen voor de zwangerschap of het kind. In een verdere 
analyse van ruim 2.200 zwangerschappen in V-safe werd geen verhoogd risico op een 
spontane miskraam gezien. Deze vrouwen kregen vóór de zwangerschap (vanaf 30 dagen voor 
de eerste dag van de laatste menstruatie) of in de eerste 20 weken van de zwangerschap 
minstens 1 mRNA vaccinatie toegediend en hadden minstens 6 weken zwangerschap bereikt. 
Een Amerikaanse en een Noorweegse case-control studie zagen onder ruim 106.000 
zwangerschappen eveneens geen verhoogd risico op een spontane miskraam na het 
coronavaccin. De meeste van deze vrouwen kregen het Pfizer of Moderna vaccin. Ook in andere 
studies met ruim 3.350 bevallen vrouwen waren er geen aanwijzingen voor een verhoogd risico 
op nadelige effecten bij het kind en/of de zwangerschap.  
 
Antilichamen gaan via de navelstreng over naar het kind. Antilichamen opgewekt door het 
vaccin kunnen in het tweede en/of derde trimester naar het kind getransporteerd worden. Op 
deze manier kan de moeder bescherming tegen COVID-19 aan het kind meegeven, als er 
voldoende tijd (minstens 2 tot 3 weken) zit tussen de vaccinatie en de bevalling. Een aantal 
case reports en series beschrijft transfer van antilichamen in navelstrengbloed na vaccinatie 
tijdens de zwangerschap met het vaccin van Moderna en Pfizer (ongeveer 280 
zwangerschappen). In studies naar vaccinaties in het derde trimester was de overgang van 
antilichamen naar het kind groter wanneer er meer tijd tussen de vaccinatie en de bevalling 
zat. Het is nog niet bekend wat het optimale moment van maternale vaccinatie is dat voor de 
maximale bescherming van het kindje zorgt.   
 
Zwangere vrouwen kunnen dezelfde bijwerkingen krijgen als anderen. Bijwerkingen zoals die 
ook bij andere gevaccineerden te verwachten zijn, zoals koorts en een rode prikplekreactie, 
zijn ook bij zwangere vrouwen mogelijk. Koorts tijdens de zwangerschap dient met 
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paracetamol behandeld te worden. Hoge koorts kan nadelige effecten hebben voor het kind. 
Ook een (ernstige) allergische reactie op een vaccin kan nadelig zijn voor de zwangerschap en 
moet adequaat behandeld worden. 
 
Er wordt geen verminderde vruchtbaarheid gezien na coronavaccinatie. De 
diertoxiciteitsstudies van de fabrikanten van de vaccins laten geen aanwijzingen zien voor 
nadelige gevolgen op de vruchtbaarheid. Er zouden zorgen zijn dat het coronavaccin tot 
onvruchtbaarheid van de vrouw leidt doordat antistoffen tegen het SARS-CoV-2 spike eiwit 
mogelijk zouden reageren met syncytin-1. Syncytin-1 speelt een belangrijke rol bij de placenta 
ontwikkeling. Een onderzoek laat echter geen aanwijzingen zien dat de antistoffen tegen het 
SARS-CoV-2 spike eiwit reageren met syncytin-1. [37]  Daarnaast heeft de fabrikant van het 
AstraZeneca vaccin gekeken naar de hoeveelheid vrouwen die zwanger werden tijdens de 
vaccin trial. De fabrikant vond geen verschil in vruchtbaarheid tussen de vrouwen die het 
vaccin kregen en de controlegroep. [29] In een aantal case series bij in totaal 80 vrouwen in 
een IVF procedure worden geen bijzonderheden gezien na vaccinatie met het Pfizer of Moderna 
vaccin. Onderzochte uitkomsten verschilden tussen de studies. Er werd onder andere gekeken 
naar de oocyten kwaliteit, folliculaire functie, implantatie en de vruchtzak. Een studie in 45 
mannen met het Pfizer of Moderna vaccin laat geen nadelige gevolgen op de semen parameters 
zien. [14] Een verband tussen het coronavaccin en verminderde vruchtbaarheid wordt niet 
verwacht. 
 
Andere vaccins, zoals de geïnactiveerde vaccins, laten eveneens geen nadelige gevolgen voor 
de vruchtbaarheid zien. 
 
Laat ten minste 14 dagen tussen het coronavaccin en de 22 wekenprik. Het RIVM geeft aan 
dat het beter is als er ten minste 14 dagen tussen de 22 wekenprik en het coronavaccin zitten. 
Een langer interval is namelijk beter voor de evaluatie van potentiële bijwerkingen van de 
vaccins. Mochten er na de vaccinatie bijwerkingen zoals koorts optreden dan is het beter om 
de andere vaccinatie uit te stellen tot na herstel van de klachten. Bron: Lareb, 26 november 
2021. 
 
Tweede kwartaal volgend jaar is een aangepast vaccin beschikbaar  
dat beter beschermt tegen de besmettelijkere Omikron-variant 
 
Het kabinet verwacht dat in het tweede kwartaal van volgend jaar een aangepast 
vaccin beschikbaar is dat beter beschermt tegen de besmettelijkere Omikron-variant. 
Demissionair coronaminister Hugo De Jonge denkt ook dan een prikcampagne te kunnen 
starten met het nieuwe vaccin. Hier zijn al afspraken over gemaakt met leveranciers, aldus de 
minister tijdens een coronadebat in de Kamer. 
 
De huidige vaccins zijn gemaakt voor andere virusvarianten en werken waarschijnlijk minder 
goed tegen Omikron. Dit heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld het zogeheten '2G-beleid', 
waarbij alleen gevaccineerde en genezen personen een coronapas krijgen. Een coronapas is 
alleen effectief als de vaccins goed werken, erkent De Jonge.  

Omikron is sterk gemuteerd ten opzichte van de vorige deltavariant. Daardoor herkennen 
antistoffen deze variant minder goed en neemt bescherming af. Bron: AD, 21 december 2021. 

Duitsers moeten na kerst hun contacten beperken  

Om een nieuwe golf coronabesmettingen te beteugelen, moeten de Duitsers na Kerstmis hun 
contacten fors gaan beperken. Het land gaat echter niet op slot. Een verregaande lockdown 
zoals in Nederland komt er niet. 

Een vijfde coronagolf, vooral door de agressieve Omikron-variant, bedreigt Duitsland, aldus 
bondskanselier Olaf Scholz over de nieuwe maatregelen.  

Vanaf 28 december mogen ook gevaccineerden en genezen mensen nog maar met maximaal 
tien mensen bijeenkomen, zowel binnen als buiten. Uitgezonderd zijn kinderen tot 15 jaar. 
Verder gaan overal de nachtclubs en discotheken dicht. Bij voetbalwedstrijden en andere grote 
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evenementen is geen publiek meer welkom. Alle geldende regels blijven van kracht. Bron: AD, 
21 december 2021.  

Winkelen op afspraak is uitgesloten 

Winkelen op afspraak is 'op dit moment' nog even uitgesloten, zegt demissionair minister Stef 
Blok van Economische Zaken. De mogelijkheid om een afspraak te plannen bij een meubel- 
of kledingwinkel zit wel 'in de gereedschapskist' en kan misschien mogelijk worden gemaakt 
als de strenge coronamaatregelen stapje voor stapje worden versoepeld. 

Probleem is vooral dat het winkelen op afspraak een stuk 'lastiger handhaafbaar' is dan het 
online bestellen en ophalen bij een winkel. Die 'click en collect'-mogelijkheid is er nu wel, 
ondanks de lockdown. Maar als winkels klanten binnen mogen laten voor afspraken, betekent 
dat ook dat grote warenhuizen meer mensen kunnen toelaten. Het is ingewikkelder erop toe 
te zien dat bedrijven zich dan wel aan de afspraken houden. Bron: AD, 21 december 2021. 

 

Kledingzaak Bont & Blauw in Woerden was afgelopen zondagmiddag toch open voor klanten, 
ondanks de verplichte lockdown-sluiting. © AD  
 
Officiële waarschuwing voor kledingzaak die tóch openging uit protest 
tegen lockdown 
 
Ondernemer Mark Bontje krijgt een officiële waarschuwing van de gemeente Woerden, omdat 
hij afgelopen zondag zijn kledingzaak opendeed, ondanks de verplichte lockdown-sluiting.  
 
Bontje is het niet eens met de aangescherpte coronaregels waardoor niet-essentiële winkels 
geen klanten meer mogen ontvangen in de winkel. Uit protest ging hij zondagmiddag toch 
open. 
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Eigenaar Mark Bontje. © Rianne den Balvert  

Hoewel de gemeente zondag nog onduidelijk was over de gevolgen, is nu bekend dat de 
overtreding leidt tot een officiële waarschuwing. ’Dat weet de ondernemer zelf ook al’, laat een 
woordvoerder weten. De waarschuwing heeft geen directe gevolgen. ‘Maar bij een volgende 
keer kan er makkelijker opgetreden worden door een boete uit te delen.’ Bron: AD, 21 
december 2021.  

Groep Nederlandse huisartsen schrijft via een website het omstreden 
medicijn ivermectine voor als medicijn tegen corona 

Een groep Nederlandse huisartsen schrijft via een website het omstreden 
medicijn ivermectine voor aan mensen die ziek zijn door corona. Deze praktijk gaat tegen 
medische richtlijnen in, artsen mogen het daarom niet doen. De Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd (IGJ) is ervan op de hoogte en heeft al een boete uitgedeeld, maar de website is nog 
altijd actief, bevestigt de IGJ na berichtgeving van RTL Nieuws. 

Ivermectine gaat op diverse websites rond als kuur tegen corona, maar is omstreden omdat 
daar geen afdoende wetenschappelijk bewijs voor is. De meeste huisartsen schrijven het 
daarom ook niet voor. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is bekend met artsen die ivermectine voorschrijven 
aan COVID-19-patiënten en een apotheker die de medicijnen verstrekt, laat een woordvoerder 
weten. Ivermectine is geen reguliere behandeling voor COVID-19 en wordt zelfs specifiek 
afgeraden door de beroepsgroepen. Roderick Runne, hoofdinspecteur van de IGJ: ‘COVID-19 
is een gevaarlijke ziekte waar we nog lang niet alles over weten. Ik begrijp best dat mensen op 
zoek gaan naar een goede behandeling. Maar dat is niet ivermectine. Artsen moeten hun 
patiënten daar goed over informeren en het zeker niet voorschrijven. Artsen die het toch 
voorschrijven en apothekers die het toch verstrekken aan COVID19-patiënten, pakken we 
aan.’ 

Over meerdere artsen en enkele apothekers heeft de inspectie meldingen gekregen dat zij 
ivermectine voorschrijven en verstrekken als medicijn voor COVID19-patiënten. Als de 
inspectie na onderzoek voldoende bewijs heeft, onderneemt zij vervolgstappen.  

Dat is in principe direct een boete, zoals de inspectie heeft aangekondigd in Boete voor artsen 
die hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven tegen corona.  Daarnaast loopt een 
onderzoek naar een apotheker en een aantal artsen die in samenwerking ivermectine hebben 
voorgeschreven en verstrekt aan COVID-19patiënten. Over dit lopende onderzoek doet de 
inspectie geen nadere uitspraken. Bron: AD, 21 december 2021. 
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Voor de kerst in VK geen nieuwe coronamaatregelen 

De Britse premier Boris Johnson zal voor de kerstdagen geen nieuwe 
coronabeperkingen uitvaardigen wegens de oprukkende Omikron-variant. 

De Britten kunnen gewoon doorgaan met hun plannen voor Kerstmis, zei Johnson dinsdag 
na tal van speculaties dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk in lockdown zou gaan. Hij maande 
wel tot voorzichtigheid. 

Hij wilde hardere ingrepen ná Kerstmis niet uitsluiten. Johnson wees echter op de 
onzekerheden rondom de ernst van de nieuwe coronavariant en de gevolgen voor de 
gezondheidszorg; redenen waarom hij nu nog niet wil ingrijpen. Bron: AD, 21 december 2021. 

VS zijn voorbereid op snel oprukkende Omikron-variant 

Volgens de Amerikaanse president Joe Biden zijn de Verenigde Staten voorbereid op de snel 
oprukkende Omikron-variant van het coronavirus. In een toespraak tot de bevolking vanuit 
het Witte Huis benadrukte hij dat er inmiddels veel meer kennis is, en dat 200 miljoen 
Amerikanen volledig zijn gevaccineerd. 

‘Dit is niet maart 2020’, aldus Biden, verwijzend naar het begin van de pandemie. ‘We 
moeten gewoon gefocust blijven. We zouden ons allemaal zorgen moeten maken over Omikron, 
maar niet in paniek raken.’ 

Hij deed een dringend beroep op de enorme groep ongevaccineerden alsnog een prik te halen. 
Hij waarschuwde dat zij een goede reden hebben om bezorgd te zijn. ‘Zij hebben een 
aanzienlijker hoger risico in het ziekenhuis te belanden of zelfs te sterven’, aldus de president 
over de 1 op 4 Amerikaanse volwassenen die niet volledig is ingeënt. Bron: AD, 21 december 
2021. 

Tweede Kamer wil dat sport en bewegen essentiël worden 

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet uitzoekt of sport en bewegen 
aangemerkt kan worden als een essentiële sector. Het is voor de gezondheid belangrijk dat 
mensen blijven bewegen, en bovendien speelt sport een belangrijke rol in het welzijn van 
mensen, de samenleving en economie, vindt het parlement. Een motie van CDA-Kamerlid 
Joba van den Berg hierover werd in meerderheid aangenomen. 

De Kamer vraagt het kabinet uit te zoeken 'onder welke randvoorwaarden sport en bewegen zo 
spoedig mogelijk toegevoegd kunnen worden aan de lijst van essentiële sectoren.’ Dat is van 
belang omdat ook tijdens de strengste lockdowns die essentiële sectoren niet gesloten werden. 
Het gaat dan onder meer om supermarkten, tankstations en advocatenkantoren. 

Rutte zei dat hij de motie begrijpt, maar dat er wat meer tijd nodig is om dit goed uit te zoeken. 
‘Dat gaat nu niet lukken, voor de kerst.’ Hij gaf toe dat het onderscheid tussen essentieel en 
niet-essentieel 'nergens op slaat.’ ‘Maar goed, we bedoelen ermee: als je er niet heengaat, 
verhonger je niet. Maar je kunt ook verhongeren door te weinig cultuur te hebben en je kunt 
verhongeren door te weinig boeken te lezen. Maar dat is dan een andere vorm van 
verhongeren.’ Bron: AD, 21 december 2021. 

Horecaondernemers gaan over op afhaalkerstdiner: ‘We vragen jullie 
opnieuw om ons te helpen!’ 
 
Koelkasten met kilo’s vlees, kratten vol groenten en fruit, vriezers vol ijs. Menig 
horecaondernemer zit er maar mee. Want ja, lockdown, weg kerstlunch. Wat nu? Nou, hopen 
dat de eters komen afhalen. Of doe als het Rotterdamse restaurant De Machinist. Dat kookt 
nu een afhaalkerstdiner voor Rotterdammers die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
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Bij de Machinist in Rotterdam is kok August de Bruijn druk bezig met het inpakken van een 
kerstlunch, het moet thuis klaargemaakt worden. Foto: Frank de Roo © Frank de Roo 
 
Het oorspronkelijke idee was om op tweede kerstdag honderd gasten in het restaurant in 
Rotterdam-Delfshaven te ontvangen voor een kerstlunch van vijf gangen. Allemaal 
Rotterdammers die het even moeilijk hebben. ‘We zijn altijd dicht met kerst, maar nu wilden 
we graag iets voor een ander doen’, vertelt bedrijfsleider Marijke Maertens van De Machinist.  
 
‘Er is veel armoede, maar die zie je niet altijd. Via allerlei instanties zoals de gemeente en de 
Kledingbank zijn mensen uitgenodigd. Alles was geregeld, het menu was klaar, de inkopen, 
het personeel en toen kwam de lockdown.’ Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Foutje bij KLM, passagiers mogen boarden in een totaal verlaten vliegtuig 

Dat was een bijzondere ervaring voor de eerste passagiers van de vroege ochtendvlucht met 
KLM naar Düsseldorf een paar dagen geleden. Ze mochten aan boord, maar eenmaal in het 
vliegtuig was er niemand. Geen piloot, stewardessen, zelfs in de cockpit was er niemand.  

Als ze hadden gewild en als er één een vliegbrevet had gehad, hadden ze zelf zo kunnen 
wegvliegen. Dat deden ze natuurlijk niet, maar roepen deden ze wel: ‘Hallo, waar is iedereen?’ 
De eerste passagiers van de vlucht liepen door het vliegtuig en bleven maar roepen. Maar een 
antwoord kwam niet. 

Uiteindelijk kwam er dan toch iemand, iedereen moest er weer uit voor een beveiligingscheck 
en vijf minuten later mocht iedereen er toch weer in. Volgens Henk Van Ess, een van de 
passagiers, zei de piloot nog zoiets van: ‘Iemand gaat vanavond nog een serieus pak slaag 
krijgen.’ 

Wat er uiteindelijk misging: de bemanning moest van een andere vlucht komen en was te laat. 
Een KLM-woordvoerder laat weten dat het personeel bij de gate om een of andere reden niet 
had gecheckt bij de bemanning aan boord, of het boarden kon beginnen. Dus mocht iedereen 
naar binnen om vervolgens in een verlaten vliegtuig te stappen. ‘We onderzoeken nog hoe dat 
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kon gebeuren’, aldus een woordvoerder. Volgens haar is het vliegtuig alsnog goed gecheckt 
voordat het uiteindelijk vertrok. Bron: AD, 21 december 2021.  

Kroegen in Finland moeten op kerstavond om 21.00 uur hun deuren 
sluiten 

Kroegen in Finland moeten op kerstavond om 21.00 uur hun deuren sluiten als onderdeel 
van nieuwe coronamaatregelen om het aantal besmettingen in het land terug te dringen, 
maakte premier Sanna Marin dinsdag bekend. De afgelopen twee weken waren er ruim 23.000 
nieuwe gevallen, een record voor het Scandinavische land dat 5,5 miljoen inwoners telt. 

Vanaf 28 december gelden voor een periode van drie weken beperkingen voor de 
openingstijden van de horeca en de verkoop van alcohol. De regering bereidt een steunpakket 
voor om getroffen horecabedrijven te compenseren, aldus de Finse minister-president. 

Onderdeel van de nieuwe maatregelen is dat inwoners van de EU een negatieve 
coronatest moeten overleggen om het land binnen te mogen. Universiteiten krijgen het advies 
over te gaan op digitaal onderwijs. Bron: AD, 21 december 2021.  

Israël gaat over tot vierde prik in de strijd tegen corona  

Israël gaat over tot een vierde prik in de strijd tegen corona. Voor 60-plussers en 
zorgpersoneel komt er een extra vaccinatieronde, maakte de Israëlische premier Naftali 
Bennett bekend. Ook kwetsbare mensen met een zwakke afweer komen in aanmerking. De 
stap volgt op het eerste bekende Omikron-sterfgeval van een al langer zieke patiënt in het 
land.  

Israël liep al voorop bij het inenten van de bevolking en begon ook snel aan 
de boostercampagne. Bennett riep alle burgers die aan de criteria voldoen op de vierde dosis 
te halen. Dat kan vier maanden na de derde prik. Bron: AD, 21 december 2021. 

Italiaanse verpleegkundige gearresteerd voor nepprikken: vaccin 
belandde in handdoeken 

Een Italiaanse verpleegkundige is met twee handlangers in Palermo gearresteerd op 
verdenking van fraude met vaccinaties. Ze zou, tegen betaling, nepprikken hebben gezet.  

Voordat ze het vaccin in de arm van een gegadigde zet, leegt Anna Maria Lo Brano, verpleegster 
in het vaccinatiecentrum in Palermo, de spuit in een doek. Met de lege spuit prikt ze in de 
arm en doet ze alsof ze vaccineert. Dit is goed te zien op videobeelden die de politie in de 
Siciliaanse hoofdstad heeft vrijgegeven aan de Italiaanse pers. De plaatselijke politie had het 
vermoeden van fraude en plaatste een verborgen camera in de vaccinatieruimte waar Lo Brano 
werkt. 

Het vermoeden bleek gegrond en vanochtend vroeg is de verpleegster van haar bed gelicht op 
verdenking van fraude, tegelijkertijd werden ook twee mannen gearresteerd. Eén van de twee, 
Filippo Accetta, is de leider van de anti-vaccinatiebeweging in Palermo en wordt gezien als het 
brein van de operatie. Hij zou mensen die zich niet willen laten vaccineren maar wel een 
coronapas willen naar verpleegster Lo Brano hebben gestuurd. Voor het halen van een fake-
vaccin en de valse Green Pass betaalden mensen zo’n 400 euro, blijkt uit onderzoek van het 
Openbaar Ministerie in Palermo. 

Volgens het OM in de Siciliaanse hoofdstad zou het een geoliede machine zijn, waardoor al 
zeker tien keer een valse vaccinatie is uitgevoerd. Het vermoeden bestaat echter dat het om 
een veel groter aantal gaat. ‘We zijn terechtgekomen in de donkere krochten van de no-vax-
beweging’, zegt hoofdcommissaris van de politie in Palermo, Leopoldo Laricchia, tegen de 
Italiaanse pers. ‘Dit is de harde kern van de beweging die er niet voor terugdeinst de wet te 
overtreden.’ 
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Eén van de mensen die een valse vaccinatie heeft gehad is een politieman, zo blijkt uit het 
onderzoek. Hij zal met inhouding van zijn salaris worden geschorst, zegt commissaris 
Laricchia. Datzelfde geldt voor een collega van verpleegkundige Lo Brano. Zij werkte ook in 
het vaccinatiecentrum in Palermo en liet een nepprik zetten. 

Volgens het OM in Palermo zijn buiten de twee verpleegkundigen geen andere medewerkers 
van het vaccinatiecentrum betrokken bij de fraude. Bron: AD, 21 december 2021.  

Kan China met eigen vaccins Omikron buiten de deur houden? 

Strijd tegen corona China houdt als enige land ter wereld nog vast aan een stringent zero 
tolerance-beleid rond corona. Het is de vraag of het land de opmars van de nieuwe variant 
met de eigen vaccins zal kunnen stuiten. 

‘Als er één land ter wereld is dat de opmars van Omikron kan stuiten, dan is het China wel’, 
zegt Yanzhong Huang, expert op het gebied van volksgezondheid in China en lid van de New 
Yorkse denktank Council on Foreign Relations, over de telefoon. China voert een heel stringent 
beleid van testen en isoleren. De grenzen zijn al ruim anderhalf jaar vrijwel volledig gesloten. 

Maar of het China ook echt zal lukken, durft hij niet te zeggen. In het slechtste geval raast de 
ziekte straks toch door de hele bevolking. Die is op grote schaal ingeënt, maar met vaccins die 
niet of nauwelijks tegen Omikron beschermen. De bevolking is bovendien nog nooit echt 
blootgesteld aan welke coronavariant dan ook. 

Een week geleden haalde een kleinschalig onderzoek alle internationale media: de Universiteit 
van Hongkong had van 25 mensen die twee keer gevaccineerd waren met het Chinese 
Sinovac onderzocht of ze daardoor ook antistoffen hadden tegen Omikron. Dat bleek bij 
niemand het geval. 
 
Sinovac reageerde als door een wesp gestoken: in eigen laboratoria zou wel degelijk gebleken 
zijn dat het vaccin ook bij twee doses in elk geval deels effectief was. Zeven van de twintig 
mensen die zij hadden getest zouden wel antistoffen hebben. Na een booster zou zelfs 94 
procent van de mensen aantoonbare antistoffen in het bloed hebben. Andere Chinese 
onderzoekers zeiden daarna weer dat de bescherming waarschijnlijk lager ligt. 
 
Kelvin To, een van de onderzoekers van de Universiteit van Hongkong, is voorzichtig met wat 
hij zegt. Hij vindt de grote discrepantie tussen zijn onderzoek en dat van Sinovac wel te 
verklaren. ‘Het ligt er bijvoorbeeld aan vanaf welk moment je spreekt van ‘detecteerbare’ 
antistoffen’, zegt hij. ‘Ook hoe je bescherming precies meet kan anders zijn’, zegt hij vanuit 
Hongkong. Hij wijst er bovendien op dat ook de werking van Pfizer/BioNtech tegen Omikron 
sterk is teruggelopen. ‘Maar het zou wel goed zijn als de bevolking de keuze heeft uit meerdere 
vaccins.’ 
 
De Chinese bevolking is op grote schaal ingeënt met vaccins die niet of nauwelijks beschermen 
tegen Omikron. Daarvan is nu nog geen sprake. Alle vaccins zijn made in China. Geen van 
alle is gebaseerd op de nieuwe mRNA-technologie. China werkt daar nu wel hard aan, maar 
wil niet openlijk toegeven dat het land achterloopt op dat gebied. „Ik denk dat ze pas 
buitenlandse mRNA-vaccins toelaten op de Chinese markt als ze zelf ook een mRNA-vaccin 
hebben geproduceerd’, zegt Yanzhong Huang „Áls ze die al ooit toelaten.’ 
 
Sinds het begin van de epidemie zijn er volgens officiële cijfers in totaal zo’n 100.000 mensen 
besmet. Het dodental staat op 4.636. Dergelijke besmettingscijfers haalde Nederland de 
laatste tijd in één week. China kwam vrij snel na de eerste uitbraak in Wuhan met stringente 
maatregelen die bedoeld waren om corona volledig uit te bannen. China is het enige land ter 
wereld dat nog vasthoudt aan dit zero tolerance-beleid. 
 
Zo mag er al ruim anderhalf jaar vrijwel niemand China meer in. Iedereen die toch 
binnenkomt, moet eerst twee of drie weken in quarantaine. Sinds deze zomer mogen Chinezen 
het land ook niet meer zomaar uit: nieuwe paspoorten worden zo goed als niet meer verstrekt. 
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Als er desondanks uitbraken zijn, en dat gebeurt door de deltavariant al steeds vaker, dan zet 
China alles op alles om zo’n brandje zo snel mogelijk uit te trappen. Alle mensen die positief 
testen, of ze nu ziek zijn of niet, worden meteen opgenomen in het ziekenhuis. Al hun 
contacten worden getest, de contacten van hun contacten ook, en hun contacten. Als het 
nodig is worden hele woonwijken, steden of zelfs provincies van de buitenwereld afgesloten, 
ook als dat de Chinese consumptie en export ernstig belemmert. 

Het merendeel van de bevolking accepteert dat, want de meeste mensen zijn doodsbang. „De 
overheid gaat uit van doemscenario’s, en die doemscenario’s worden de bevolking ook 
voorgehouden’, zegt Huang. ‘Echte risco-afwegingen zijn er eigenlijk nooit gemaakt’, zegt 
Huang. „Het is altijd een enorm politiek verhaal, waarbij de baten van zero-tolerance worden 
overtrokken en de kosten niet echt worden meegewogen.’ 

Daar leek de laatste tijd juist voorzichtig iets in te verschuiven. Steeds meer vooraanstaande 
medici begonnen zich openlijk af te vragen of het niet beter was om ook in China met corona 
te leren leven. Daarvoor was het dan wel verstandig om nu eens serieus in kaart te brengen 
hoeveel mensen er na de vaccins ook echt antistoffen tegen corona in hun bloed hadden. Ook 
opperden ze dat het een goed idee zou zijn om van het buitenland te leren. Daar werden toch 
meerdere vaccins door elkaar gegeven? En mRNA-vaccins, waren die niet effectiever gebleken 
dan de traditionele vaccins op basis van gedood virus die China produceert? 

Die discussie is door Omikron weer totaal verstomd. Het stringente Chinese beleid klinkt ook 
binnenlands weer veel verstandiger, zeker nu andere landen ook niets beters weten te 
verzinnen dan hun grenzen maar weer te sluiten. Bron: NRC, 20 december 2021.  

 

Vanuit de lucht is te zien hoe een rij mensen wacht op een coronatest in het Chinese Ningbo. 
@ AFP 
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Limburgse carnavalsverenigingen moeten nadenken over alternatief 
 
Carnavalsverenigingen moeten gaan nadenken over alternatieven voor de Limburgse 
'vastelaovend.’ In een brief aan de carnavalsverenigingen schrijven de Limburgse 
burgemeesters het ‘zeer onwaarschijnlijk’ te achten ‘dat de situatie in februari 2022 zodanig 
is verbeterd, dat carnaval weer gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn.’ Het is  nodig 
om voor het tweede jaar op rij na te denken over alternatieve activiteiten. Gemeenten in 
Limburg gaan daarom met de carnavalsverenigingen overleggen wat wel nog kan en welke 
activiteiten georganiseerd zouden kunnen worden. 

De twee veiligheidsregio's in de provincie voerden vandaag overleg met de twee grote 
Limburgse carnavalskoepels SLV en BCL. Daaruit werd duidelijk dat carnavalesk Limburg 
het traditionele feest kan vergeten. Over enkele weken is nieuw overleg tussen betrokken 
partijen. Daarbij wordt bekeken welke effecten de dan geldende maatregelen op de 
carnavalstijd hebben. 

Carnaval zou komend jaar op 27 en 28 februari en 1 maart gevierd worden. Inmiddels hebben 
steeds meer Limburgse carnavalsverenigingen besloten het feest af te gelasten of prinsen niet 
uit te roepen. Bron: RTL Nieuws, 21 december 2021. 

Oeteldonk blaast optocht van 2022 af: ‘Met deze maatregelen gaan we 
het niet redden’ 

Ook tijdens het komende carnaval trekt er geen optocht door de straten van Oeteldonk. Onder 
de huidige coronamaatregelen is het volgens de Oeteldonksche Club (OC) onmogelijk om aan 
wagens te bouwen. Daarom rest hen niets anders dan de optocht voor het tweede jaar op rij 
af te blazen.  

‘Het is heel verdrietig’, reageert Rinske van Kasteren, minister van Pers, Publiciteit en 
Communicatie bij de OC. ‘De bouwhallen zijn al sinds het vorige pakket maatregelen dicht. 
En dat blijven ze ook tot zeker 14 januari. Daarom gaan we het simpelweg niet redden. En is 
het nog maar de vraag of de wagens eind februari überhaupt door de straten mogen trekken. 
De optocht zuigt natuurlijk veel mensen naar de stad en ik verwacht dat we ook tegen die tijd 
nog te veel contact moeten vermijden.’ 

De OC heeft nog even gekeken naar een alternatieve datum voor de optocht, bijvoorbeeld 
tijdens halfvasten. Maar ook dat acht de OC niet haalbaar. Van Kasteren kan alleen maar 
hopen dat er tijdens carnaval nog wát mogelijk is in de stad. ‘Het zal niet hetzelfde worden als 
anders, maar hopelijk is er in kleiner verband wel wat te organiseren.’ Daarover wordt rond 1 
februari een knoop doorgehakt. 

Eerder vandaag werd de befaamde verlichte optocht in Berghem ook al afgeblazen. Net zoals 
in veel andere dorpen en steden de voorbereidingen op het carnaval reeds zijn afgelast. Bron: 
BD, 22 december 2021. 

Een prins en veel volk bij Oeteldonk 2022? Pas vier weken vooraf 
duidelijkheid over carnaval 

Wel of geen intocht en optocht? Staat carnavalssymbool Knillis wel of niet op zijn sokkel op 
de Bossche Markt? Drommen tienduizenden mensen samen in de straten? De Oeteldonksche 
Club (OC) geeft pas rond 1 februari duidelijkheid. 

Voor de optocht maken we een uitzondering en beslissen we eerder. We gaan met de clubs in 
gesprek, het is vooral belangrijk wat zíj willen, aldus Anita Maas, Minister-president 
Oeteldonksche Club. 

‘We willen niet te snel zijn met afgelasten en vooral kijken wat wél mogelijk is’, reageert 
minister-president Anita Maas van de OC. 



18 
 

Over het door laten gaan van de grote optocht op carnavalsmaandag 28 februari valt al wel 
snel een beslissing. Omdat de bouwhal met de huidige maatregelen drie weken dicht is en de 
kans groot is dat vanaf volgende week de coronamaatregelen tot in januari verlengd worden. 
Daardoor zouden de wagens niet op tijd klaar zijn. Maas: ‘Voor de optocht maken we een 
uitzondering en beslissen we eerder. We gaan met de clubs in gesprek, het is vooral belangrijk 
wat zíj willen.’ 

De OC werkte vooraf aan het carnaval van dit jaar nog in scenario’s (wél carnaval, geen 
carnaval en ‘iets’ er tussenin) en uiteindelijk ging het driedaagse evenement helemaal niet 
door. Dat is voor komend jaar niet aan de orde. ‘De onduidelijkheid door de ontwikkelingen 
rond corona blijft en het is de vele vrijwilligers die ziel en zaligheid in Oeteldonk leggen voor 
het tweede opeenvolgende jaar héél lastig uit te leggen als je té snel beslist.’ 

Het Kwèkfestijn op 11-11 met zitplaatsen voldeed niet aan de sfeer die wij voor ogen hebben, 
dus is dat niet doorgegaan, aldus Anita Maas, Minister-President van de OC. 

Maar hoe of wat dan? ‘Uiteindelijk gaan we rond 1 februari kijken wat we wél kunnen 
organiseren, aan de hand van een sfeer-eis: gezelligheid en ontmoeten in Oeteldonkse sfeer. 
Voor wie kunnen we tijdens het carnaval iets doen en op welke manier? Waarbij 
toegankelijkheid en traditie belangrijk blijven.’ 

Voorbeelden? ‘Het Kwèkfestijn op 11-11 met zitplaatsen voldeed niet aan de sfeer die wij voor 
ogen hebben, dus is dat niet doorgegaan. De alternatieve aankomst van de Prins in Oeteldonk 
op de zondagmorgen was dit jaar online te volgen. Dat was Oeteldonkwaardig en dat past dus 
ook in de sfeer.’  

Daarmee is dus volgens Maas niet gezegd dat de aankomst van de Prins ook in 2022 niet 
fysiek zal zijn. ‘We gaan dat nu niet invullen. We kijken naar de realiteit en dan kan het zijn 
dat we ook met beperkte toegang te maken kunnen krijgen, maar dan kunnen we nog steeds 
voor onderdelen met een Oeteldonkse sfeer kiezen.’ 

 
Controle tijdens de opening van het carnavalsseizoen op 11-11. © ANP 



19 
 

Want beperkte toegang met toegangshekken en QR-controles met polsbandjes hangt ook nog 
boven het carnavalsfeest. Of zoals burgemeester Jack Mikkers aangeeft: ‘Ik heb te maken met 
het carnaval en de openbare orde. De OC gaat voor een groot deel over het carnaval, de 
gemeente over de horeca. Het is nu veel te vroeg om te zeggen of we met toegangscontroles 
gaan werken.’ 

Volgens Mikkers is er nog geen datum te noemen waarop de gemeente een beslissing neemt. 
‘Maar de burgemeesters willen in de toekomst welk evenement dan ook meer perspectief 
bieden. Daarvoor moeten we met de minister om tafel. Het kan niet zo zijn dat Oeteldonk twee 
weken vóór het carnaval pas hoort wat wel of niet mag.’  

De voorbereiding op de controles tijdens 11-11 duurde volgens Mikkers zes weken. ‘Carnaval 
is met meerdere dagen van een heel andere opzet en dynamiek. Daar moet goed over 
nagedacht worden.’ Bron: BD, 10 december 2021. 

 

Verlichte optocht Berghem, met veel publiek. © Peter van Huijkelom  
 
Lockdown sloopt carnaval Berghem en Oss nu al 
 
Berghem heeft de befaamde Verlichte Optocht geschrapt, Oss alle activiteiten in aanloop naar 
carnaval.  Afgelastingen vanwege corona en de lockdown trekken nu al een spoor van 
vernieling door carnaval 2022. 
 
Carnaval begint pas op zaterdag 26 februari maar voor de noodzakelijke voorbereidingen van 
een fatsoenlijke optocht is het nu al de hoogste tijd. Zo zegt de Stichting Carnaval Berghem 
het: ‘De komende weken kan er niet met grote groepen gebouwd worden. En na de huidige 
lockdown is er simpelweg te weinig tijd om de praalwagens voor de verlichte optocht op 
carnavalszondag gereed te krijgen. Daarbij komt dat het erg onzeker is of we eind februari al 
een dergelijk evenement, met zoveel bezoekers, mogen organiseren.’ 
 
Geen verlichte optocht dus in Berghem, over een jeugdoptocht later in het seizoen wil het dorp 
nog nadenken. Heesch kent al zo’n verplaatsing. Daar verhuist pronkzitting De Rooie 
Tèsneuzik vanwege corona van januari naar april. 
 
De leiding van het Ossenkoppenrijk maakte woensdagochtend bekend het hele voorseizoen af 
te gelasten. De stichting SCVO houdt nog hoop op de carnavalsdagen zelf. Een besluit hierover 
is uitgesteld tot 1 februari, maar: ‘In alle eerlijkheid achten we de kans bijzonder klein dat er 
dan wel iets kan en mag in de bekende vorm.’ Bron: BD, 22 december 2021. 
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Snelle actie in Brabants dorp: naar de kerk voor boosterprik 

De kerk in Aarle-Rixtel staat deze dagen in het middelpunt van de belangstelling: door een 
lokaal initiatief kunnen er in korte tijd ruim 1000 mensen versneld hun boosterprik 
ontvangen. Oud-artsen, verpleegkundigen en de lokale apotheker mogen onder toeziend oog 
van de GGD mensen boosteren. Bron: RTL Nieuws, 21 december 2021.  

De Jonge: groene vinkjes niet ingetrokken na een positieve test 

Het kabinet gaat in de app CoronaCheck geen groene vinkjes intrekken als mensen positief 
getest zijn op het coronavirus. De Tweede Kamer had daar wel om gevraagd. De app en de 
systemen achter de app zouden daarvoor aangepast moeten worden. Dat levert allerlei grote 
privacybezwaren op, schrijft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge in 
een brief aan de Kamer. Hij betwijfelt bovendien of het zin heeft. 

De app werd ontwikkeld om te kunnen checken of mensen getest zijn op het coronavirus, 
hersteld zijn of gevaccineerd. Daarvoor moet de app gegevens ophalen. Het bewijs dat daarna 
wordt aangemaakt, is niet gekoppeld aan een specifiek persoon, merkt De Jonge op. Om het 
groene vinkje na een positieve test in te trekken, zou dat wel nodig zijn. Een alternatief zou 
zijn dat mensen hun bewijs regelmatig moeten vernieuwen door opnieuw in te loggen op DigiD. 
Dat zouden de systemen volgens hem niet aankunnen. 

De minister zegt wel 'voor een deel' tegemoet te kunnen komen aan de wens van de Kamer. 
Er zou een mogelijkheid toegevoegd kunnen worden om vrijwillig een positieve coronatest in 
de app CoronaCheck te laden. Daarmee wordt het groene vinkje tijdelijk ingetrokken. Bron: 
RTL Nieuws, 21 december 2021. 

Catalonië trekt de teugels strakker aan: strengere coronamaatregelen 

Vanaf vrijdag worden in de Spaanse regio Catalonië nieuwe, strengere coronamaatregelen van 
kracht. Nachtclubs, kroegen en cafés moeten dicht, er komt een avondklok van 01.00 uur tot 
06.00 uur en de maximale bezetting in restaurants wordt flink verminderd. Ook mogen 
mensen thuis minder gasten ontvangen. De regels gelden voor een duur van 15 dagen. In de 
regio, waar Barcelona onder valt, stijgt het aantal coronabesmettingen de laatste weken snel. 

De Spaanse premier Pedro Sánchez houdt morgen een spoedoverleg over de coronasituatie in 
het land met de leiders van de Spaanse regio's. De regio's bepalen voor een groot deel zelf het 
coronabeleid. Het overleg gaat over mogelijk strengere maatregelen, zoals in Catalonië, en over 
het gelijktrekken van alle regels. 

Spanje kent op dit moment geen streng coronabeleid in vergelijking met landen als Oostenrijk 
en Nederland. Ruim 90 procent van de volwassenen is ingeënt tegen het coronavirus en ook 
de boosterprikken worden snel gezet, zeker 70 procent van de 60-plussers heeft al een extra 
inenting gekregen. Volgens Sánchez is de goede vaccinatiecampagne de reden dat er veel 
minder ziekenhuisopnames zijn dan een jaar geleden. Bron: RTL Nieuws, 21 december 2021. 

De Jonge: Prikspijt? Die heb je pas als je op de ic terechtkomt 

Demissionair 'coronaminister' Hugo De Jonge heeft via Twitter gereageerd op de uitslag van 
het Woord van het Jaar. Het woord 'prikspijt' werd met overmacht eerste  in een verkiezing 
die woordenboekenmaker Van Dale jaarlijks uitschrijft. De definitie van prikspijt: spijt die 
iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke 
ziekte. De Jonge heeft daar zo'n zijn eigen mening over, blijkt uit onderstaande tweet. Bron: 
RTL Nieuws, 21 december 2021. 
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Omikron-variant in Verenigde Staten al goed voor driekwart 
besmettingen 

De Omikron-variant van het coronavirus werd drie weken geleden voor het eerst gesignaleerd 
in de Verenigde Staten. Inmiddels is de variant goed voor 73 procent van alle 
coronabesmettingen, blijkt uit schattingen van de autoriteiten. In een aantal staten is er al bij 
96 procent van de besmettingen sprake van de Omikron-variant. 

Op 1 december meldden de gezondheidsautoriteiten in de Verenigde Staten de eerste 
coronabesmetting met de Omikron-variant. Twee weken gelden stelde het CDC, het 
Amerikaanse RIVM, dat er bij één procent van de besmettingen sprake was van de Omikron-
variant. Vorige week was dat nog 13 procent. 

Inmiddels schat het CDC dat bij 73 procent van alle coronabesmettingen sprake is van 
Omikron, de variant die voor het eerst werd gesignaleerd in Zuid-Afrika. De deltavariant van 
het coronavirus is volgens de wetenschappers in de VS momenteel nog 'maar' goed voor 26 
procent van de besmettingen. 

De Omikron-variant van het coronavirus is twee tot drie keer besmettelijker dan de 
Deltavariant. Door de vele mutaties bieden de huidige vaccins minder bescherming tegen de 
variant. Of de Omikron-variant ook ziekmakender is dan zijn voorgangers moet nog blijken, 
daar is volgens wetenschappers meer onderzoek voor nodig. Eerste studies laten zien dat de 
variant mogelijk minder ziekmakend is. 

Het CDC meldt dus dat Omikron inmiddels de dominante variant in de Verenigde Staten is, 
maar ziet ook een groot verschil tussen de verschillende staten. Zo is er in de noordwestelijke 
staten Oregon, Washington en Idaho inmiddels bij 96 procent van de besmettingen sprake 
van de Omikron-variant. 

De bekende Amerikaanse viroloog Anthony Fauci waarschuwde in een tv-interview al voor een 
pittige winter in de VS door Omikron. ‘Als alles zo verder gaat als we nu denken, zullen onze 
ziekenhuizen over twee weken onder zeer hoge druk staan,’ zei Fauci tegen NBC News. Hij 
benadrukte dat de variant, die volgens hem extreem besmettelijk is, 'over de wereld raast.’ 

De Amerikaanse president Joe Biden geeft morgen een toespraak, waarin hij de bevolking van 
zijn land waarschijnlijk (opnieuw) oproept zich te laten vaccineren. Volgens een woordvoerder 
is Biden niet van plan het land op slot te gooien. Wel zal de president met andere maatregelen 
komen en zullen onder meer zelftesten beter beschikbaar worden. 

Het Nederlandse demissionaire kabinet besloot dit weekend wel opnieuw een strenge 
lockdown af te kondigen vanwege de dreiging van de Omikron-variant. RIVM-directeur Jaap 
Van Dissel verwacht dat Omikron ook hier nog voor de jaarwisseling de dominante variant 
wordt. Bron: RTL Nieuws, 21 december 2021. 

Andere strategie GGD voor snellere boosterprikken: kleine priklocaties 
verdwijnen, XXL-priklocaties openen 

Verschillende GGD'en veranderen hun werkwijze om per uur meer boosterprikken tegen het 
coronavirus te kunnen zetten. 

Tijdelijke kleine priklocaties gaan sluiten en grotere XXL-priklocaties openen de deuren. 
Hierdoor moeten sommige mensen verder reizen, maar dit is volgens de GGD 'de enige manier 
waarop wij iedereen zo snel mogelijk kunnen vaccineren.' 

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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Op 27 december opent een XXL-priklocatie in Leeuwarden. Mensen kunnen hier op dezelfde 
stoel blijven zitten voor het verplichte kwartier wachttijd na de prik. Op deze 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. 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. 
 
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. 
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‘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.’ 
 

 
 
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. 
 
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.  
 
Ook Belgische kinderen onder de 12 kunnen coronaprik halen 
 
Ook Belgische kinderen vanaf 5 tot 12 jaar oud kunnen zich, net als in Nederland, laten 
inenten tegen het coronavirus. Ze krijgen het Pfizer-vaccin. Kinderen die extra kwetsbaar zijn 
doordat ze al een andere ziekte of aandoening hebben, krijgen, eveneens zoals in Nederland, 
voorrang. 
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Nu het virus weer om zich heen grijpt en ook rondgaat onder jonge kinderen gaan steeds meer 
landen over tot het vaccineren van deze groep. Dat is omstreden omdat kinderen zelf er 
doorgaans niet erg ziek van worden en dus weinig baat hebben bij het vaccin.  Daartegenover 
staat onder meer dat de kans kleiner wordt dat bijvoorbeeld hun school moet sluiten en dat 
ze helpen anderen te beschermen. Bron: RTL Nieuws, 20 december 2021. 
 
Portugal haalt eerder aangekondigde coronamaatregelen naar voren 

De Portugese regering haalt de eerder aangekondigde coronamaatregelen, die op 31 december 
zouden ingaan, naar voren vanwege sterk stijgende besmettingen in het land. Vanaf 25 
december wordt thuiswerken waar mogelijk verplicht en moeten nachtclubs en bars de 
deuren sluiten, maakte premier António Costa dinsdag bekend. 

De regeringsleider zei dat de vervroeging noodzakelijk is vanwege het risico dat de situatie in 
Portugal snel verslechtert door de zeer besmettelijke Omikron-variant van het coronavirus. 
Inwoners die hotels en andere openbare gelegenheden willen bezoeken moet bewijzen getest 
te zijn. Scholen gaan pas op 10 januari weer open, later dan gebruikelijk. 

Ondanks dat negentig procent van de Portugese bevolking is gevaccineerd, stijgt het aantal 
besmettingen. Bron: AD, 21 december 2021. 

 

 
 
Een mooie zonsondergang op de kortste dag van het jaar, vanaf nu worden de dagen langer. 
@ AD 
 
Harde lockdown heeft dubbel doel: genadeklap voor Deltavariant, 
Omikrongolf moet vertraagd 
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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.’ Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Voorzitter KHN: horeca wacht nog altijd op koelkastvergoeding 
 
Veel horecaondernemers hebben voorraden in huis die door de sluiting van de horeca niet 
verkocht zullen worden. Maar duidelijkheid over de regeling om dit te compenseren is er niet, 
meldt voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Robèr Willemsen. Hij noemt het 
'pijnlijk' dat de overheid er 'op deze manier' mee omgaat. Volgens Willemsen is de moraal bij 
veel ondernemers weg. Voor velen van hen is het niet meer vol te houden.  
 
Volgens KHN zitten nog steeds veel ondernemers met flinke schulden van eerdere lockdowns. 
‘Die kunnen dit er echt niet bij hebben’, zo klinkt het. De branchevereniging wijst erop dat 
een jaar eerder ook een extra subsidie Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) werd 
ingevoerd. Daarnaast wil de branche ook dat er een duidelijke exitstrategie komt die 
ondernemers duidelijkheid moet geven voor de komende weken. 
 
KHN begrijpt dat het kabinet strengere maatregelen moest instellen. Maar het gevaar zit 
volgens de branchevereniging in de kern niet in de horeca. Slechts 0,4 procent van het aantal 
besmettingen zou volgens KHN aan de horeca toe te schrijven zijn. Verder wijst KHN erop dat 
de risico’s in de 'ongecontroleerde thuissituatie' opnieuw verder toenemen. Bron: RTL Nieuws, 
20 december 2021. 
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De huidige lockdown betekent dat horeca elke week 200 miljoen euro 
aan omzet misloopt 

De huidige lockdown betekent dat de horeca elke week 200 miljoen euro aan omzet misloopt, 
berekenden economen van ABN AMRO. Ook worden de personeelstekorten door de uitstroom 
van mensen naar andere sectoren alleen maar groter. De leisuresector, waartoe behalve de 
horeca ook reisorganisaties behoren, komt door alle problemen ook volgend jaar nog niet terug 
op het niveau van 2019. 

De sector groeit dit jaar naar verwachting 30 procent ten opzichte van vorig jaar en in 2022 
met 35 procent op jaarbasis. De terugval in het eerste coronajaar was met 50 procent ten 
opzichte van 2019 echter zo hard dat de sector nog altijd achterblijft. 

De industrie daarentegen groeit dit jaar naar verwachting 13,5 procent, wat harder is dan 
verwacht. De groei zet ook volgend jaar door, mede omdat de orderboeken bij met name 
machinebouwers vol zitten. Ook de sector transport en logistiek groeide dit jaar en dat zet 
door. Wel kan de sluiting van winkels een remmend effect hebben op die groei. Die 
detailhandel kende dit jaar een kleine krimp ten opzichte van 2020, maar voor volgend jaar 
een groei denken de kenners van ABN. 

Ze wijzen erop dat onzekerheid op alle sectoren van de economie invloed heeft. Zo is het 
nog niet duidelijk hoe lang de huidige lockdown duurt en hoe snel 
de boostervaccinaties worden toegediend. Ook hebben vergelijkbare maatregelen in andere 
landen weer invloeden op de leveringsproblemen en de prijzen van grondstoffen en 
materialen. Bron: AD, 21 december 2021. 

 

@ AD  Tweeduizend lichtjes bij verpleeghuis Myosotis te Kampen. 

Hart onder de riem voor de zorg: 2000 loterijlichtjes branden bij 
verpleeghuis in Kampen 

Een hart van waxinelichtjes laten branden voor de zorg, met houders van een 
goededoelenloterij. Hoe hartverwarmend zou dat zijn in de aanloop naar kerst? 
Activiteitenbegeleiders van verpleeghuis Myosotis in Kampen hoopten met een oproep via 
sociale media vijftig tot honderd rode waxinelichtjeshouders in te zamelen, maar het werden 
er meer. Heel veel meer.  



27 
 

‘Maar liefst tweeduizend’, zegt Desiré Hogenhorst, die samen met Anne-Maaike Brouwer en 
negen andere collega's een slinger gaf aan het wilde plan dat ze had bedacht. Beiden zijn 
beduusd en ontroerd over de bijval die hun oproep heeft gekregen. Uit heel Nederland kwamen 
waxinelichtjeshouders naar Kampen en daar bleef het niet bij. ‘Mensen stuurden ook brieven 
en kaartjes. Dat hadden we nooit verwacht. Deze saamhorigheid. Zo positief en 
hartverwarmend.’ Bron: AD, 21 december 2021. 

Trump kreeg boosterprik 

‘Het is een van de weinige dingen waar we het eens over zijn’, grapte Joe Biden dinsdag (lokale 
tijd) over de boosterprik die zijn voorganger Donald Trump onlangs kreeg. Biden maakte de 
opmerking in een toespraak over de snelle opmars van de Omikron-variant van het 
coronavirus. 

De opmerking van Biden verwees naar een filmpje van een interview van Trump met 
een voormalige presentator van het conservatieve Fox News, dat maandag op sociale media 
werd gedeeld. 

‘Heb je de prik gehad?’, vraagt televisiepersoonlijkheid Bill O'Reilly aan de voormalige 
president, die bevestigend antwoordt. Als het publiek begint te protesteren, zegt Trump ’Niet 
doen!’ om hen het zwijgen op te leggen. 

Trump en zijn vrouw Melania werden vlak voor ze het Witte Huis verlieten gevaccineerd, maar 
traden daar niet mee naar buiten. Biden daarentegen kreeg zijn twee prikken en 
zijn boosterdosis in het bijzijn van de pers. Bron: AD, 22 december 2021. 

De Chinese stad Xi'an gaat in lockdown 
 
De Chinese stad Xi'an, wereldberoemd door de vondst van het terracottaleger, gaat vanwege 
een uitbraak van corona donderdag vanaf middernacht in lockdown. Voor de 13 miljoen 
inwoners betekent dit dat zij thuis moeten blijven en alleen in noodgevallen naar 
buiten mogen. Boodschappen doen mag nog wel, maar alleen onder strenge voorwaarden. Van 
elk huishouden mag één persoon eens in de twee dagen naar buiten voor het kopen van 
voedsel en andere benodigdheden, meldt de lokale overheid.  
 
De lockdown komt een dag nadat Xi'an begon met het testen van alle inwoners. De stad heeft 
sinds 9 december te maken met een nieuwe uitbraak. Er zijn sindsdien in totaal 143 
besmettingen vastgesteld. Woensdag werden 52 nieuwe gevallen gemeld, een dag eerder waren 
dat er 42. Bron: AD, 22 december 2021. 

 

© AFP — Alle inwoners van Xi'an moesten getest worden vanwege een corona uitbraak in de 
stad.  
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Het ziekteverloop van besmetting met Omikron-variant is milder dan bij 
Delta 

Het ziekteverloop bij mensen die besmet raken met de Omikron-variant van het coronavirus 
is milder dan bij Delta. Dat komt volgens nieuwssite Politico naar voren uit voorlopige Britse 
onderzoeksresultaten. Het is nog onduidelijk hoe groot het verschil precies is. 

Politico kreeg inzage in nog niet gepubliceerde gegevens van gezondheidsdienst UKHSA. Die 
instantie zou concluderen dat Omikron weliswaar iets milder is, maar nog steeds kan leiden 
tot een groot aantal ziekenhuisopnames. Dat komt onder meer doordat de variant zeer 
besmettelijk is. Daardoor kan het aantal coronagevallen omhoogschieten, met meer 
ziekenhuisopnames tot gevolg.  

Mensen kunnen ook na een Omikron-besmetting nog steeds ernstig ziek worden en overlijden. 
UKHSA gaat naar verwachting ook mededelen dat twee vaccindoses geen sterke bescherming 
bieden tegen de variant, schrijft de nieuwssite. Een booster zou de kans op besmetting en 
ziekenhuisopname wel aanzienlijk verkleinen. Bron: AD, 22 december 2021.  

Op dinsdag 28 december is het kort geding tegen invoering van de 
jongste lockdown 

Bij de rechtbank in Den Haag dient dinsdag 28 december het kort geding tegen de invoering 
van de jongste lockdown. Het kort geding tegen de Nederlandse staat begint om 12.00 uur, 
heeft de rechtbank vanmorgen aangekondigd.  

De zaak is aangespannen door advocaat Bart Maes uit Breda. Die noemde de plotselinge 
invoering van de lockdown afgelopen zondag 'een klap in het gezicht' en 'een drama voor 
winkeliers, restauranthouders, hoteliers en studenten.’ 

De advocaat stond eind september ook tegenover de landsadvocaat bij de Haagse 
voorzieningenrechter. Dat kort geding ging over de invoering van de 
coronatoegangspas verloor hij. Evenals bij eerdere kort gedingen nam de rechter als 
uitgangspunt dat hij zich terughoudend moet opstellen bij het beoordelen van nieuwe 
maatregelen. Op 14 januari dient het hoger beroep tegen deze uitspraak bij het hof in Den 
Haag. Bron: AD, 22 december 2021. 

Wie is geboren in 1965 kan afspraak maken voor boosterprik 

Iedereen uit 1965 mag vanaf nu een afspraak maken voor een boosterprik. Dat maakte 
demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) zojuist bekend. Bron: AD, 22 
december 2021.  

Bijna de helft van aantal nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam is 
veroorzaakt door Omikron 

Bijna de helft van het aantal nieuwe coronagevallen in Amsterdam, 48 procent, is veroorzaakt 
door de Omikron-variant. Dat meldt de GGD op basis van cijfers van maandag. Amsterdam 
is koploper met het aantal besmettingen met deze variant van het coronavirus. 

Jaap Van Dissel van het RIVM zei gisteren dat de Omikron-variant nu 10 tot 15 procent van 
de besmettingen in Nederland uitmaakt. De voorspelling is dat Omikron voor januari in 
Nederland dominant is. De Deltavariant is dan verdrongen. 

De GGD in Amsterdam verwacht eind deze week een nieuw percentage te melden. Ruim 
tachtig procent van de Amsterdammers is gevaccineerd. Bron: AD, 22 december 2021. 
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Nederlanders over quarantaine Oostenrijk: ‘Wintersport wordt door de 
neus geboord’ 

Het nieuws over een dreigende quarantaineplicht in Oostenrijk veroorzaakt veel ophef en 
onrust onder Nederlandse wintersportgangers. Velen zijn druk bezig met de voorbereidingen 
voor hun kerstvakantie in de sneeuw. ‘We hebben speciaal een boosterprik in Duitsland 
gehaald en dan zou het wel erg frustrerend zijn als we niet mogen skiën’, klinkt het vol 
ongeloof.  

Vanwege de snelle verspreiding van de Omikron-variant vergaderen vertegenwoordigers van 
de Oostenrijkse regering, deelstaten en het nieuwe coronacrisis-coördinatieteam woensdag 
over de huidige coronamaatregelen en eventuele aanscherpingen. Volgens Oostenrijkse 
media gelden Nederland, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk vanaf vrijdag 
als hoogrisicogebied, wat betekent dat reizigers uit die landen verplicht tien dagen in 
quarantaine moeten en daar in het beste geval na vijf dagen weer uit mogen met een negatieve 
pcr-test.  Bron: AD, 21 december 2021. 

 

Tom Huyskens met zijn zoon Teun tijdens de wintersportvakantie in Zell am See, twee jaar 
geleden. © Privéfoto  

Landelijke en regionale bestuurders in Oostenrijk gaan vergaderen over 
aanscherping van coronabeleid  

Landelijke en regionale bestuurders in Oostenrijk gaan om 11.00 uur vergaderen over 
de aanscherping van het coronabeleid in hun land. Dan zal duidelijk worden 
of inreisregels worden aangescherpt voor reizigers uit Nederland en andere Europese landen, 
schrijven Oostenrijkse media. De uitkomst van het topoverleg wordt vanmiddag 
bekendgemaakt op een persconferentie.  

De autoriteiten overwegen volgens Oostenrijkse media om Nederland, Groot-Brittannië, 
Noorwegen en Denemarken deze week op de lijst te zetten met zogeheten 
virusvariantgebieden. Reizigers uit die landen moeten dan in principe tien dagen in 
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quarantaine. Dat betekent in de praktijk dat veel mensen moeten afzien van geplande 
wintersportvakanties. 

Het nieuws over een dreigende quarantaineplicht in Oostenrijk veroorzaakt veel ophef en 
onrust onder Nederlandse wintersportgangers. Velen zijn druk bezig met de voorbereidingen 
voor hun kerstvakantie in de sneeuw. ‘We hebben speciaal een boosterprik in Duitsland 
gehaald en dan zou het wel erg frustrerend zijn als we niet mogen skiën’, zegt een woordvoer 
vol ongeloof. Bron: AD, 22 december 2021.   

Oostenrijk voert quarantaineplicht in voor niet-geboosterde 
Nederlanders 

Nederlanders die naar Oostenrijk gaan, krijgen daar te maken met strengere inreisregels, 
behalve met booster en negatieve test. De Oostenrijkse autoriteiten zetten Nederland en drie 
andere landen op de lijst met zogeheten virusvariantgebieden wegens Omikron. Dat betekent 
dat ook reizigers die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus na aankomst in principe tien 
dagen in quarantaine moeten. 

Het besluit is een tegenslag voor Nederlanders die op wintersport wilden gaan. Ze kunnen 
hun quarantaine weliswaar vroegtijdig beëindigen als ze negatief worden getest, maar dat kan 
pas na vijf dagen. Wie al een booster heeft gehad en een negatieve PCR-test kan tonen, kan 
de quarantaine ontlopen. De maatregelen worden volgens Oostenrijkse media komende 
vrijdag van kracht. 

‘Heel weinig Nederlanders zullen aan de regels kunnen voldoen. Dit is echt heel zuur’, reageert 
een teleurgestelde Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging. Hij verwacht dat voor 
vele tienduizenden Nederlanders de wintersport deze kerstvakantie in het water valt. Het 
onlineplatform van zijn vereniging stroomt intussen vol met boze reacties.  

‘Dit is echt heel dramatisch. Het is een klap voor veel Nederlanders en reisondernemingen’, 
zegt ook Frank Oostdam van de reiskoepel ANVR.  ’We zullen heel veel mensen moeten 
teleurstellen’, voegt woordvoerster Martine Langerak van Sunweb eraan toe. Alleen bij Sunweb 
zijn er al 15.000 mensen die deze kerstvakantie zouden doorbrengen in Oostenrijk.  

Langerak: ‘We kunnen wellicht een klein aantal mensen omboeken naar Frankrijk, maar zulke 
grote aantallen elders onderbrengen gaat niet lukken.’ Mensen die hun vakantie bij 
reisorganisaties geboekt hebben, krijgen hun geld terug. 

Voor mensen die op eigen houtje naar Oostenrijk zouden afreizen en daar een huisje hebben 
gehuurd of een hotel geboekt, pakt dit financieel waarschijnlijk slecht uit. Zij zijn afhankelijk 
van de coulance van de verhuurder of hotelier. Volgens Bas Knopperts van Independer hoeven 
consumenten er niet op te rekenen dat hun annuleringsverzekering de schade dekt. ‘Het is 
vervelend maar na de uitbraak van de coronapandemie hebben verzekeraars corona uit de 
dekking geschrapt. Mensen zullen waarschijnlijk hun geld kwijt zijn.’ 

Het nieuws van de quarantaineplicht komt niet helemaal uit de lucht vallen. Oostenrijkse 
media hadden gisteren al bericht dat de maatregel eraan zat te komen. Dat leidde tot gemor 
binnen de Oostenrijkse regeringspartij ÖVP.  Volgens critici is het een nieuwe klap voor 
Oostenrijkse ondernemers.  

Oostenrijk scherpte afgelopen 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 zou dan niet nodig zijn. Bron: AD, 22 
december 2021.  
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Serfaus-Fiss-Ladis - Wintersporters in het skigebied van Tirol. Het nieuws over een dreigende 
quarantaineplicht in Oostenrijk veroorzaakt veel ophef en onrust onder Nederlandse 
wintersportgangers.  @ ANP  

Nederlanders worden somber door nieuwe lockdown 

Door de nieuwe lockdown worden veel Nederlanders overspoeld door somberheid. Moeten we 
onze somberheid omarmen, of is het beter de schouders eronder te zetten? Psychiater Esther 
van Fenema denkt dat het goed is om je gevoelens eerst eens te benoemen. Bron: AD, 22 
december 2021. 

 

‘Ik verzorg de overledene zoals ik zou willen dat ze het met mij zouden doen, maar je moet wel 
afstand bewaren. Anders houd je het niet vol’ © Koen Verheijden  
 
Bezoek aan het mortuarium: ‘Snap niet dat mensen zeggen dat corona 
maar een griepje is’ 
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Tijdens de zoveelste coronagolf bericht verslaggever Jurriaan Nolles over de zorg, het werk en 
de drukte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag volgt hij Johan De Jong, een 
mortuariumbediende. 
 
Als nabestaanden komen kijken in het mortuarium maakt Johan de Jong het niet mooier dan 
het is. ‘Ik vertel altijd dat het erger is dan het is. Dan kan het nooit tegenvallen.’ Leven en 
dood horen bij het ziekenhuis, en hier, in het mortuarium van het ziekenhuis, dringt dat besef 
in alle hevigheid tot je door. Bron: AD, 22 december 2021. 
 
Studenten op ‘werkvakantie’ om verpleeghuizen door de coronagolf te 
helpen: ‘Problemen zijn groot’ 
 
Een ‘werkvakantie’ van Rotterdamse zorgstudenten moet verpleeghuizen door deze coronagolf 
helpen. Mbo’ers en hbo’ers kunnen vijf weken vrij krijgen van hun studie, om deze winter aan 
het werk te gaan daar waar de nood het hoogst is. Ze krijgen een tijdelijk contract, een salaris 
én studiepunten.  
 
De bijzondere campagne van deRotterdamseZorg, waarin onderwijs en zorg samenwerken, 
moet minstens honderd studenten verleiden zo’n ‘werkvakantie’ te nemen en aan de slag te 
gaan om patiënten en instellingen te helpen. Naast de verpleeghuizen hebben ook de 
woonlocaties van de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg moeite met het 
rondkrijgen van de roosters. De oorzaak is het hoge ziekteverzuim, boven op de al bestaande 
vacatures. Bron: AD, 22 december 2021. 

Rusland meldt afgelopen 24 uur 25.264 nieuwe coronabesmettingen 

In de afgelopen 24 uur zijn er in Rusland 25.264 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. 
Het dodental is opgelopen met 1020. Bron: AD, 22 december 2021. 

In België ligt Omikron ook op de loer 

In België lijkt het de goede kant op te gaan met de coronabesmettingen, maar ook daar ligt de 
nieuwe Omikron-variant op de loer. Vandaag gaat het Overlegcomité in gesprek over mogelijke 
nieuwe maatregelen. Bron: AD, 22 december 2021.  

Laboratoriumcapaciteit voor coronatesten dreigt in januari te klein te 
worden 

De laboratoriumcapaciteit voor coronatesten dreigt in januari te klein te worden. Vanwege de 
opmars van de Omikron-variant bereiden GGD'en zich voor op zo nodig 200.000 PCR-testen 
per dag in de teststraten, maar de nieuwe aanbesteding van het ministerie van 
Volksgezondheid voorziet slechts in labcapaciteit om er maximaal 100.000 te analyseren, 
schrijft de Volkskrant vanmorgen.  

Programmadirecteur Jaap Eikelboom van de GGD-koepel GHOR meldde deze opschaling van 
de teststraten dinsdag in een briefing aan de Tweede Kamer. Er wordt nu naarstig gezocht 
naar opties om de analysecapaciteit voor PCR-testen te vergroten. Aanvankelijk was het plan 
dat de GGD'en antigeen-sneltesten zouden afnemen als meer dan 100.000 testen per dag 
nodig zijn. Die sneltesten gebruiken de GGD'en al nauwelijks meer. Ze zijn minder 
betrouwbaar en bewerkelijker. Bovendien zijn veel GGD-medewerkers nu nodig voor de 
boostercampagne, waardoor minder testpersoneel beschikbaar is. Bron: AD, 22 december 
2021.  

Zorgmedewerkers vragen om compensatie voor eigen risico 

Meer dan 1300 zorgmedewerkers hebben Stichting IZZ, het ledencollectief van mensen in de 
zorg, gevraagd om compensatie voor hun eigen risico, nadat ze dat dat vanwege een 
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coronabesmetting hebben moeten aanspreken. Dit komt volgens de stichting neer op een 
totaalbedrag van ongeveer 450.000 euro.   

Volgens Roland Kip, algemeen directeur Stichting IZZ, is het gemiddelde bedrag dat mensen 
aanvragen zo'n 340 euro. Hij ziet een stijgende lijn van de kosten. ‘Die stijging betekent dat 
de mensen die het aanvragen heftiger geraakt zijn en meer zorg nodig hebben. We zien veel 
zorgmedewerkers die door (long)covid specialistische hulp of medicijnen nodig hebben.’  

De reden dat meer mensen hun compensatie van het eigen risico nu aanvragen is ook omdat 
het jaar afloopt, zegt Kip. ‘Dit is hét moment om voor dit jaar de bonnen in te dienen, want 
volgend jaar telt je eigen risico weer opnieuw.’ 

Kip meent dat het nieuwe kabinet de zorg aantrekkelijker moet maken, onder meer door 
een hoger salaris. ‘Zorgmedewerkers staan onder hoge druk en verdienen meer steun dan nu 
in de kabinetsplannen wordt geschetst. We waarderen de aangekondigde extra steun vanuit 
de overheid voor de zorg, echter, we vinden dat de overheid nog meer mag investeren in 
preventie en behoud van het zorgpersoneel.’ Bron: AD, 22 december 2021.  

Eerder dichtdraaien Groninger gaskraan in gevaar door coronacrisis 

De vervroegde sluiting van het Groninger gasveld is door de coronacrisis onzeker geworden. 
De bouw van een fabriek waar buitenlands gas geschikt gemaakt kan worden voor gebruik in 
ons land heeft door de pandemie vertraging opgelopen. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen 
dit heeft voor de winning uit en definitieve sluiting van het Groningenveld. 

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
desgevraagd aan NU.nl. Het ministerie wacht nog op uitsluitsel van Gasunie Transport 
Services (GTS) over de consequenties. Het lijkt waarschijnlijk dat er de komende tijd wel meer 
gas uit Groningen gewonnen moet worden dan eerder verondersteld. 

Het Groninger gas is zogenoemd laagcalorisch gas. Dat is het soort gas waar onze cv-ketels 
op draaien en de kookplaat op werkt. Buitenlands gas is hoogcalorisch. Door gebruik te 
maken van stikstof kan van hoogcalorisch gas laagcalorisch gas gemaakt worden. 

Om van het Groninger gas af te kunnen, wordt dan ook een extra stikstoffabriek in Zuidbroek 
(Groningen) gebouwd. De bouw daarvan heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. 

‘Inmiddels is duidelijk geworden dat het niet lukt de installatie op 1 april 2022 in gebruik te 
nemen’, aldus het ministerie. ‘De uitbraak van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen hebben voor vertraging gezorgd in de werkzaamheden en in de levering van 
materiaal.’ 

De installatie zal naar verwachting in augustus volgend jaar helemaal operationeel zijn. ‘Het 
uitgangspunt blijft dat het huidige gasjaar het laatste jaar is met reguliere winning’, zegt EZK. 
Een gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.  

Zodra de fabriek in Zuidbroek draait en daardoor genoeg reserves voorhanden zijn, kan de 
Groninger gaskraan definitief sluiten. ‘Vanaf dat moment is het Groningenveld alleen nodig 
als reservemiddel in uitzonderlijke situaties, zoals extreme kou of bij uitval van 
stikstofinstallaties.’ Bron: NU.nl, 22 december 2021.  

AstraZeneca werkt samen met universiteit van Oxford aan productie van 
vaccin tegen Omikron 

AstraZeneca werkt samen met de universiteit van Oxford aan de productie van een 
vaccin tegen de Omikron-variant van het coronavirus, maakte een woordvoerder van de Brits-
Zweedse onderneming dinsdag bekend.  
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‘Vaccins op basis van het adenovirus (zoals die gemaakt zijn door Oxford/AstraZeneca) 
zouden in principe kunnen worden gebruikt om sneller op een nieuwe variant te reageren dan 
sommigen zich eerder hebben gerealiseerd’, aldus onderzoeksleider Sandy Douglas in Oxford 
tegen The Financial Times.  

Vorige week meldde de farmaceut dat een anti-coronamiddel van AstraZeneca ook werkt tegen 
de Omikron-variant. 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. 

Vaccinmakers Pfizer/BioNTech en Moderna zeiden eerder al te werken aan vaccins tegen de 
Omikron-variant. Moderna hoopt begin volgend jaar met klinische proeven te beginnen. Bron: 
AD, 22 december 2021. 

Spanje heeft recordaantal van bijna 50.000 nieuwe besmettingen geregistreerd 

Spanje heeft dinsdag een recordaantal van bijna 50.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. 
De afgelopen 24 uur stierven 94 Spanjaarden aan de gevolgen van een corona-infectie, meldt 
het ministerie van Volksgezondheid in Madrid. Volgens dagblad El País is de Omikron-variant 
nu al verantwoordelijk voor 80 procent van alle nieuwe gevallen in de Spaanse hoofdstad.  

Het nieuwe record van 49.823 ligt ruim boven het vorige in januari toen de teller bij 44.357 
gevallen bleef steken. Groot verschil met bijna een jaar geleden is dat meer dan 80 procent 
van de Spanjaarden inmiddels ten minste een Janssen-vaccin heeft gekregen. De meeste 
geïnfecteerden vertonen nu geen of slechts milde symptomen van Covid-19. Desondanks ligt 
het aantal patiënten dat behandeld wordt op de intensive care nu op 1472, een stijging van 
30 procent ten opzichte van een dag eerder.  

Premier Pedro Sánchez houdt woensdag een videoconferentie met regionale leiders over 
maatregelen om de pandemie in te dammen. De regio Catalonië, waar Barcelona onder valt, 
heeft al nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die komende vrijdag ingaan. Nachtclubs, 
kroegen en cafés moeten dicht, er komt een avondklok van 01.00 uur tot 06.00 uur en de 
maximale bezetting in restaurants wordt flink verminderd. Ook mogen mensen thuis minder 
gasten ontvangen. De regels gelden voor een duur van vijftien dagen. Bron: AD, 22 december 
2021. 

Het Overlegcomité van de zes regeringen in België staat opnieuw voor 
een besluit over nieuwe coronamaatregelen 

Het Overlegcomité van de zes regeringen in België staat opnieuw voor een besluit over nieuwe 
coronamaatregelen, negentien dagen na het vorige. Toen werden de scholen vervroegd voor de 
kerstvakantie gesloten en werd de mondkapjesplicht uitgebreid tot kinderen vanaf 6 jaar. Ook 
moest de horeca om 23.00 uur dicht en werd thuiswerken voor vier dagen per week verplicht. 
Sindsdien is de deltavariant in het land, getuige de dalende besmettingscijfers en 
ziekenhuisopnames, op zijn retour. Maar nu dreigt de Omikron-variant roet in het eten te 
gooien.  

In het land worden als een razende herhalingsprikken gezet in de hoop de opkomst en 
verspreiding van de nieuwe, uiterst besmettelijke coronamutant te drukken; in Vlaanderen 
heeft al een derde van de bevolking een booster gekregen. België heeft nog speling als het over 
de capaciteit op de ic-afdelingen gaat en veel steun voor keiharde maatregelen als in Nederland 
is er niet. 

Maar virologen dringen aan op het verder vervroegen van de sluitingstijd van de horeca naar 
20.00 uur en maatregelen tegen drukte in winkelstraten. Winkelen zou verplicht alleen 
moeten. Alle massa-evenementen buiten moeten worden afgelast en bij voetbalwedstrijden 
zou geen publiek meer kunnen zijn, vinden zij. Maar net als in Nederland is het definitieve 
besluit aan de politiek. Het Overlegcomité begint om 14.00 uur. Bron: AD, 22 december 2021. 
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Maarten Van Rossem had corona: ‘Was behoorlijk grieperig’ 

Maarten van Rossem (78) heeft ruim acht dagen thuis gezeten nadat hij te horen kreeg dat hij 
positief was getest op corona. Dat vertelt de historicus in zijn laatste podcast. ‘Zeker de eerste 
drie dagen was ik toch behoorlijk grieperig. Ik kan niet anders zeggen dan dat je echt goed 
merkt dat je iets had.’ 

Van Rossem liet zich testen op het coronavirus nadat hij gewaarschuwd werd dat hij in de 
buurt was geweest van iemand die een besmetting had opgelopen. ‘Heel interessant. Krijg je 
midden in de nacht een bericht dat je positief getest bent. Het was kwart over twee ‘s nachts’, 
vertelt Van Rossem, die daarna gelijk zijn echtgenote wakker maakte om haar te vertellen dat 
ook hij besmet was. ‘Ik heb gezegd van: ja sorry, ik ga ergens anders slapen, want ik ben 
positief getest en heb geen zin om jou aan te steken.’ 

Het coronavirus bleef Winnie, Van Rossems vrouw, uiteindelijk bespaard. De historicus moest 
zich in de tussentijd vermaken, maar dat was lastig omdat hij niet in de buurt van andere 
mensen mocht komen. Als fervent wandelaar kon hij het niet laten om toch de buitenlucht op 
te zoeken. ‘Ik moet je bekennen dat ik enkele malen in het duister ‘s avonds een wandelingetje 
heb gemaakt en heel grote afstand heb gehouden van eventueel door mij besmette personen, 
dus ik dacht: dat kan er wel mee door.’ 

Van Rossem, die momenteel weer in De Slimste Mens te zien is, zat zo’n acht dagen binnen en 
stelt dat hij vooral de eerste drie dagen toch wel ‘behoorlijk’ grieperig was. ‘Ik kan niet anders 
zeggen dat je echt goed kan merken dat je iets had. Ik was ontzettend verkouden, het was een 
combinatie van die twee.’ Bron: AD, 22 december 2021.  

Aantal besmettingen duikelt omlaag: Urk en Staphorst kleuren bijna wit 

Elke dag daalt het aantal mensen dat besmet is geraakt met corona. De R-factor is landelijk 
onder de 1 gezakt. En ook in Oost Nederland daalt het aantal besmettingen voor de vijfde dag 
op rij in rap tempo. Er raakten 1147 mensen besmet met corona. 

Nu gaat het nog steeds om de deltavariant die door de lockdownmaatregelen tanende is. De 
Omikron-variant is nog niet dominant en ligt dus nog op de loer, waarschuwt het RIVM.  

Staphorst en Urk kleuren bijna wit vandaag. In Staphorst zijn 2 positieve testen te melden, in 
Urk 4. En daarmee is het een groot verschil met de piek ruim vijf weken geleden, toen Urk op 
80 mensen op 1 dag kwam, en Staphorst er 54 meldde. Staphorst heeft nu een cijfer van 11,6 
per 100.000 inwoners, Urk 18,8. 

Roodgekleurd zijn nog wel Zutphen en Brummen vandaag die beide boven de 100 
besmettingen per 100.000 inwoners uitkomen. In Zutphen betekent dat concreet dat er 2 
mensen meer dan gisteren positief testten: 54. In Brummen 21 positieve testen, terwijl het 
weekgemiddelde op 17 ligt.  

In IJsselland raakten 270 mensen besmet (weekgemiddelde 412). Het cijfer in Noord- en Oost 
Gelderland ging ook omlaag, naar 587. Dat ligt net onder het gemiddelde van 6060. Flevoland 
duikt onder de 300 besmettingen van 290 vandaag. (gemiddeld 368) 

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. 
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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 er 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.’ 

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: De Stentor, 21 december 2021. 

De Duitse Ethische Raad kan zich vinden in vaccinatieplicht voor 
een aanzienlijk deel van de bevolking 

De Duitse Ethische Raad kan zich vinden in een vaccinatieplicht voor een aanzienlijk deel van 
de bevolking. Dat is een opsteker voor bondskanselier Olaf Scholz, die een voorstander is van 
een algemene prikplicht voor zijn landgenoten. Daar mag het parlement naar 
verwachting begin volgend jaar over stemmen. 

Duitse overheden hadden de zogeheten Ethikrat om advies gevraagd over het uitbreiden van 
de vaccinatieplicht, die nu al geldt voor bepaalde beroepsgroepen. Een meerderheid van de 
raad steunt een aanscherping van het beleid, maar verbindt daar wel voorwaarden aan. Zo 
moeten Duitsers zoveel mogelijk de optie moeten krijgen om zelf hun coronavaccin te kiezen. 

Binnen de raad bestond wel onenigheid over de vraag welke groepen onder een prikplicht 
moeten vallen. Dertien van de twintig leden vinden dat die maatregel betrekking kan hebben 
op alle volwassenen. Andere leden zagen meer in een vaccinatieplicht die alleen geldt voor 
mensen met een hoog risico op een ernstig ziekteverloop. Bron: AD, 22 december 2021.  

Duitse minister van Volksgezondheid denkt dat vierde vaccinatie nodig is 

De Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach denkt dat een vierde 
vaccinatie nodig is om de coronapandemie te bestrijden. Dat heeft volgens de bewindsman te 
maken met de verspreiding van de zeer besmettelijke Omikron-variant van het virus. 

Lauterbach zei dat Duitsland inmiddels tachtig miljoen doses heeft besteld van een BioNTech-
vaccin dat specifiek is bedoeld om mensen te beschermen tegen Omikron. Die worden naar 
verwachting in april of mei geleverd. Duitsland heeft ook miljoenen doses aangekocht van het 
coronavaccin van Novavax, dat onlangs is goedgekeurd in de EU. Die worden in januari 
verwacht. Bron: AD, 22 december 2021.  
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Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw afgenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw 
afgenomen. Momenteel houden nog 2255 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat 
is een daling van 94 patiënten ten opzichte van dinsdag, zo staat in de meest recente cijfers 
van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares liggen momenteel 581 ernstig zieke mensen met Covid-19, 14 
coronapatiënten minder dan gisteren. Op de verpleegafdelingen worden momenteel nog 1674 
mensen met Covid-19 verzorgd. Dat is een daling van 80 patiënten in vergelijking met een 
etmaal geleden. Bron: AD, 22 december 2021.  

RIVM meldt dat tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 13.460 
positieve uitslagen zijn gemeld  

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 13.460 positieve uitslagen van 
coronatests gemeld bij het RIVM. Dat zijn er iets meer dan de afgelopen dagen, maar het is 
gebruikelijk dat het aantal nieuwe gevallen in de loop van de week iets oploopt. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 94.765 positieve tests geregistreerd. Gemiddeld komt dat 
neer op 13.538 bevestigde besmettingen per dag. Dat is vrijwel gelijk aan het gemiddelde over 
de zeven dagen tot en met dinsdag.  

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht van 48 sterfgevallen door het coronavirus. Dat 
deze sterfgevallen nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. 
Bron: AD, 22 december 2021.  

Zweden eist van alle buitenlandse reizigers dat zij negatieve coronatest 
bij zich hebben 

Zweden eist binnenkort van alle buitenlandse reizigers dat zij een negatieve coronatest bij zich 
hebben. Steeds meer landen in de Europese Unie willen dat gevaccineerde en genezen reizigers 
zich laten testen op het coronavirus.  

De aanscherping van het beleid gaat op 28 december in vanwege de vele coronabesmettingen 
wereldwijd en de opmars van de Omikron-variant. Op diezelfde dag voert ook Finland de 
testplicht in. Dat buurland kondigde de maatregel dinsdag aan. Bron: AD, 22 december 2021. 

Het opschalen van aantal dagelijkse coronatests bij GGD naar 200.000 is 
geen probleem 

Het opschalen van het aantal dagelijkse coronatests bij de GGD naar 200.000 is geen 
probleem. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. De Volkskrant 
schreef eerder dat de capaciteit volgend jaar nog 100.000 PCR-testen per dag is, maar volgens 
het ministerie is er voorlopig genoeg analysecapaciteit in de laboratoria. 

Met de huidige contracten met labs kunnen nog dagelijks 180.000 PCR-testen worden 
beoordeeld. Het verschil met 200.000 wordt opgevangen omdat er altijd mensen zijn die een 
testafspraak maken, maar niet komen opdagen, zegt de woordvoeder. In een nieuwe 
aanbesteding staan echter 100.000 testanalyses per dag, wat dus lager is dan de opschaling 
die de GGD wil. Het ministerie kijkt nu hoe dat moet worden opgelost, maar voorlopig dekken 
huidige contracten het verschil af. Bron: AD, 22 december 2021. 

Verzekeraars houden uitsluitend rekening met officiële reisadviezen van 
de overheid 

Verzekeraars houden uitsluitend rekening met officiële reisadviezen van de overheid. Dat zegt 
het Verbond van Verzekeraars, dat daarmee reageert op het initiatief van tientallen 
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reisbureaus die met eigen reisadviezen zijn gaan werken. Bij de verzekeraars kwamen naar 
eigen zeggen veel vragen van klanten binnen over het initiatief  reisadvies.nu. 

Verzekeraars waarschuwen dat de reisadviezen van de reisbranche consumenten op het 
verkeerde been kunnen zetten. Daarom wordt aangeraden de reisadviezen van Buitenlandse 
Zaken op te volgen en ook goed naar de polisvoorwaarden te kijken. Bron: AD, 22 december 
2021. 

Champagne is niet aan te slepen: 'Mensen zijn meer thuis gaan drinken’ 

De verkoop van champagne staat op het punt historische records te verbreken. Crisis of geen 
crisis: ‘we willen genieten van het leven.’ 

Het is crisis, corona waart wereldwijd rond, maar de champagneflessen ploppen overal 
massaal open. Champagneboeren in Frankrijk staan met hun ogen te knipperen over de 
ongekende populariteit van hun bubbels dezer dagen. Bron: AD, 22 december 2021.  

Kritiek op coronabeleid Duitsland: 'Huidige maatregelen zijn 
ontoereikend’ 

De coronamaatregelen waarmee de Duitse federale regering en die van de deelstaten de 
feestdagen willen doorkomen worden onvoldoende geacht door Duitse experts. 

Het gezaghebbende Robert Koch Instituut (RKI) in Berlijn pleit voor ‘maximale 
contactbeperkingen’, zoals die ook in Nederland gelden. Thorsten Lehr, hoogleraar farmacie 
in Saarbrücken, beschrijft het aangescherpte pakket aan maatregelen in de Süddeutsche 
Zeitung als ‘windowdressing.’ Wat er nu ligt is ‘absoluut ontoereikend’, aldus Lehr die 
benadrukt dat de Omikron-variant zich binnen een huishouden twee keer sneller kan 
verspreiden dan de deltavariant. ‘Dat betekent dat het er deze kerst heel anders aan toe zal 
gaan dan vorig jaar.’ 

Dat er een vijfde coronagolf over het land zal spoelen is zo goed als zeker, verwacht ook de 
nieuwe minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD). Maar hij vertrouwt erop dat 
Duitsers voorzichtig zullen zijn om de feestdagen veilig door te komen.  ‘Kerstmis mag niet de 
vonk worden die het Omikronvirus doet ontsteken’, waarschuwde op zijn beurt Lothar Wieler 
van het RKI zojuist op een persconferentie. Lauterbach liet zich daar  ontvallen dat hij 
voorstander is van een vaccinatieplicht. Op een vraag van de media over de vele 
‘onbetrouwbare’ coronatests die in Duitsland te koop worden aangeboden, antwoordde de 
minister dat de ‘hoogwaardige tests de markt domineren.’   

Met het oog op die alom voorspelde golf van Omikron-besmettingen heeft bondskanselier Olaf 
Scholz gisteravond samen met de premiers van de deelstaten nieuwe, strengere, coronaregels 
afgekondigd. Die blijven vooralsnog achter bij de Nederlandse lockdown. Winkels blijven open. 
Vanaf 28 december zijn in Duitsland besloten bijeenkomsten voor gevaccineerden en 
‘herstellende personen’ toegestaan, maar met maximaal tien personen rond de tafel. Kinderen 
tot 14 jaar worden daarbij niet meegeteld en kunnen altijd aanschuiven. Maar voor niet-
gevaccineerde personen gelden andere regels. Zij mogen met maximaal twee personen op visite 
komen. Sommige deelstaten laten de maatregelen al eerder ingaan, zoals Mecklenburg-
Vorpommern dat al vanaf vrijdag een limiet stelt aan thuisbezoek.  

Duitse clubs en discotheken moeten tijdens de feestdagen gesloten blijven, dansevenementen 
zijn verboden. In veel deelstaten was dit al het geval, maar nu geldt dit dus ook landelijk. 
Sportieve, culturele en andere grote evenementen, inclusief wedstrijden in het betaalde 
voetbal, kunnen vanaf 28 december alleen zonder toeschouwers plaatsvinden. De verkoop van 
vuurwerk is dit jaar ook in Duitsland verboden om de ziekenhuizen niet nog meer te belasten. 

Op dit moment worden er wekelijks 500.000 mensen in Duitsland gevaccineerd. 28 miljoen 
Duitsers hebben booster ontvangen. Eind volgende maand hoopt bondskanselier Scholz dat 
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nog eens 30 miljoen boostervaccinaties zullen zijn gezet. Dat zou betekenen dat driekwart van 
de burgers in Duitsland dan drie keer is ingeënt. Twee derde van die vaccinaties worden 
overigens gedaan in huisartsenparktijken.  

Op dit moment is zeker 70,4 procent dubbel gevaccineerd of heeft de enkelvoudige vaccinatie 
van Johnson & Johnson gekregen. Om de gestelde doelen te bereiken zal de Duitse 
vaccinatiecampagne ook tijdens de kerstdagen en rond de jaarwisseling ‘met onverminderde 
kracht’ worden voortgezet, aldus Scholz. Duitse elektriciteits- en waterleveranciers, politie, 
brandweer en gezondheidszorg hebben opdracht gekregen hun operationele slagvaardigheid 
te garanderen en aan te passen in geval van veel Omikron-besmettingen. Een nieuw opgericht 
crisisteam van de regering gaat hier ondersteuning bieden, aldus Lauterbach. 

In Duitsland overlijden nu wekelijks 2000 mensen aan corona, aldus Lothar Wieler, de Duitse 
Jaap van Dissel op een persconferentie. Of dat aantal snel zal stijgen of dat mensen zieker 
worden door Omikron kon hij nog niet zeggen. Bondskanselier Scholz en de leiders van de 
deelstaten komen op 7 januari 2022 weer bijeen en bespreken verdere maatregelen. Ook moet 
dan duidelijk worden of eventuele wetsaanpassingen nodig zijn. Vanochtend daalde het aantal 
besmettingen in Duitsland vergeleken met de afgelopen dagen. Bron: AD, 22 december 2021. 

 

Mehretab In het verdeelcentrum van DHL op de Hoef: drie karren vol. © Saskia Berdenis van 
Berlekom   
 
Pakketbezorger Mehretab brengt 200 bestellingen per dag rond: ‘Ik 
verdien 2000 euro bruto’  
 
Midden in coronatijd begon Mehretab als pakketbezorger bij DHL. Dát heeft hij geweten. In 
deze drukke periode is de Amersfoorter zes dagen per week op pad. Soms levert hij op één dag 
wel meer dan 200 bestellingen af. ‘Het is leuk werk, maar ook zwaar.’  
 
Het is dringen in het verdeelcentrum van DHL op bedrijfsterrein De Hoef. Met een laadlijst in 
de hand zoeken ongeveer twintig medewerkers in de bescheiden loods hun karren met 
pakketjes. Vandaag gaan er daarvan 5.000 de deur uit, zegt ‘cityhubmanager’ Mitchel 
Overeem. ‘Een paar weken geleden, rond Sinterklaas, waren dat er zelfs 5.200 in de ochtend 
en dan nog eens 1.500 in de avond.’ Bron: AD, 22 december 2021.  
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Corona-uitbraak en duels uitgesteld: NBA-directeur peinst er niet over 
om competitie stil te leggen 
 
Inmiddels zijn 84 spelers niet inzetbaar vanwege coronabesmettingen. Zeven duels zijn 
uitgesteld. Maar de NBA gaat gewoon door. Dat zei NBA-directeur Adam Silver op ESPN. ‘We 
hebben alle opties bekeken, maar we zijn niet van plan de competitie stil te leggen. We zien 
niet echt de logica in van een pauze.’ 
 
De NBA benadert het probleem pragmatisch, zei Silver. ‘Als je kijkt hoe het virus zich 
ontwikkelt en verspreidt in ons land, dan zijn we denk ik in een situatie terechtgekomen die 
we maanden geleden al konden voorzien. Dit virus zal niet worden uitgeroeid en we zullen 
ermee moeten leren leven.’ 
 
De NBA voerde onlangs wel nieuwe regels in om het spelerstekort op te vangen. Zodra een 
NBA-team minstens twee spelers wegens Covid-19 niet kan laten spelen, moet het nieuwe, 
vervangende spelers aantrekken.  
 
Lakers verliest niet alleen van Suns, maar ook vedette James . Dus stond gisteravond ook het 
duel tussen Phoenix Suns en Los Angeles Lakers op het programma. De koploper van de 
Western Conference won met klinkende cijfers (108-90) en boekte daarmee de 25ste zege van 
dit seizoen. Suns beleeft daarmee de beste seizoensstart ooit.  
 
Devin Booker noteerde 24 punten en 9 rebounds voor de Suns, Deandre Ayton kwam tot 19 
punten en 11 rebounds. Bij Los Angeles Lakers was James de beste schutter met 34 punten, 
maar de 37-jarige vedette van de ploeg blesseerde wel zijn enkel tijdens het duel. Hij rolde 
over de vloer en schreeuwde het uit van de pijn, maar hij speelde toch nog een tijdje door.  
 
In de slotfase bleef hij wel aan de kant en de Lakers zullen vrezen voor een periode zonder 
James. De ploeg uit LA mist ook al de aan een knie geblesseerde topschutter Anthony Davis. 
Voor de gasten uit LA dus een avond om snel te vergeten. Bron: AD, 22 december 2021. 
 
Stijgende energiekosten en inflatie maken mensen ongerust over 
financiën 
 
De stijgende energiekosten en de inflatie baren veel mensen zorgen. Dat blijkt uit een 
onderzoek van overheidsplatform Wijzer in geldzaken naar de goede voornemens die 
Nederlanders hebben op het gebied van hun financiën. 
 
Voor de enquête werden ruim duizend mensen ondervraagd over hun financiële voornemens 
voor 2022 en hun verwachtingen het aankomende jaar. Zes op de tien ondervraagden 
verwacht dat de hoge energiekosten invloed zullen hebben op hun financiële situatie. 
Driekwart van deze groep geeft aan dat het moeilijk zal worden om rond te komen.  
 
Ook de boodschappen worden steeds duurder en dat voelen mensen in hun portemonnee. Zo 
zegt 90 procent te hebben gemerkt dat de prijzen van producten in de winkel stijgen. Twee 
derde van de ondervraagden maakt zich zorgen over verdere prijsstijgingen in 2022. Dit geldt 
vooral voor jongeren tussen 18 en 34 jaar en mensen met een laag inkomen.  
 
Juist groepen die het hardst geraakt worden door de stijgende energieprijzen, hebben vaker 
geen weet van de compensatieregelingen, aldus  Ariane Kleijwegt, woordvoerder Wijzer in 
geldzaken.  
 
In 2022 hebben mensen het vaakst het voornemen om te besparen op stroom en gas (38 
procent), boodschappen (38 procent) en winkelen (34 procent). Vorig jaar, toen de 
energieprijzen stukken lager waren, wilde 26 procent besparen op de energierekening.  
 
‘De kerstvakantie en het einde van het jaar is altijd een mooi moment om in kaart te brengen 
wat er ingaat en wat er uitgaat’, zegt Ariane Kleijwegt van Wijzer in geldzaken. Het 
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overheidsplatform, een initiatief van het ministerie van Financiën, heeft als doel om het 
financieel bewustzijn bij mensen te vergroten. ‘Wat geef je uit aan vaste lasten en is dat 
allemaal wel nodig? Zijn er abonnementen die je niet meer gebruikt, heb je alle verzekeringen 
nodig, of kan het lonen om over te stappen naar een andere zorgverzekering?’  
 
Uit het onderzoek blijkt dat slechts de helft van de Nederlanders inhoudelijk bekend is met 
de verlaging van de energiebelasting. ‘Dat baart ons zorgen’, zegt Kleijwegt. ‘Uit de enquête 
blijkt dat juist groepen die het hardst geraakt worden door de stijgende energieprijzen, vaker 
geen weet hebben van de compensatieregelingen. Dit zijn mensen met een laag inkomen die 
vaker een slecht geïsoleerd huis hebben.’ Mensen met een uitkering krijgen via de gemeente 
automatisch de extra compensatie van zo’n 200 euro bijgeschreven op hun rekening, maar 
andere groepen die er recht op hebben moeten zich zelf bij de gemeente melden, aldus 
Kleijwegt.  
 
De belangrijkste voornemens die de respondenten hebben voor komend jaar: sparen voor een 
buffer (46 procent), minder onnodige uitgaven doen (38 procent) en zuiniger zijn (36 procent). 
Ook wil bijna een kwart (23 procent) bekijken of verzekeringen nog passend zijn. Twee jaar 
geleden was dat 17 procent.  
 
‘Daarnaast zien we dat mensen die geld overhouden de behoefte hebben om iets nuttigs te 
doen met spaargeld. Ze worden gedreven door de lage spaarrente om bijvoorbeeld extra 
aflossingen te doen op de hypotheek of geld opzij te zetten voor het pensioen’, zegt 
Kleijwegt.  Bron: AD, 22 december 2021.  
 
Randstad doet aangifte tegen Van Lienden en zijn zakenpartners om 
mondkapjesdeal 
 
Uitzendbureau Randstad gaat vandaag aangifte van oplichting doen tegen Sywert Van 
Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel, de oprichters van de stichting Hulptroepen 
Alliantie. Dat  Dat bevestigt Randstad na berichtgeving van Follow the Money. Randstad 
leverde vorig jaar vijftien medewerkers aan het non-profitinitiatief om mondkapjes naar 
Nederland te halen, maar wist niet dat het drietal daar miljoenen aan zou verdienen. ‘Wij 
vinden dat het niet deugt. Dan moet je iets doen’, aldus hoofd juridische zaken Patrick Van 
der Herberg. 
 
Je kunt je voorstellen dat het voor ons een schok was toen we er afgelopen mei achter kwamen 
dat er gewoon miljoenen zijn verdiend, aldus Patrick Van der Herberg, hoofd juridische zaken 
Randstad. 
 
Advocaat Peter Plasman doet de aangifte vandaag bij het Openbaar Ministerie in 
Amsterdam. De medewerkers van Randstad hielpen onder meer bij de logistieke, werving van 
mensen, het testen van mondkapjes en het opzetten van de IT-structuur. Hun salaris werd 
betaald door het uitzendconcern, dat er vanuit ging dat het ging om een stichting zonder 
winstoogmerk.   
 
In mei dit jaar meldde Follow the Money dat de drie oprichters van de Hulptroepen meer dan 
twintig miljoen euro netto overhielden aan een mondkapjesdeal met de overheid. Eerder zei 
Van Lienden er geen winstoogmerk op na te houden. Ook de medewerkers van Randstad 
wisten hier niets van. Zelf hield Van Lienden er zo’n 9 miljoen euro aan over. 
 
‘Wij zijn hier vanaf het begin bij betrokken geweest, omdat we dachten dat het een non-
profitinitiatief was om de zorg van mondkapjes te voorzien’, aldus Van der Herberg tegen 
Follow the Money. Volgens hem werkte iedereen mee in de overtuiging dat het zonder 
winstoogmerk was. ‘Je kunt je voorstellen dat het voor ons een schok was toen we er afgelopen 
mei achter kwamen dat er gewoon miljoenen zijn verdiend. Wij vinden dat het niet deugt. Dan 
moet je iets doen.’  
 
Nadat bekend werd dat het drietal miljoenen verdiende aan de deal, vroeg Chris Heutink, 
topman van Randstad Groep Nederland per mail opheldering aan Van Lienden. Hij krijg naar 
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eigen zeggen geen reactie. ‘Vervolgens zei hij in Buitenhof dat hij alles met ons al had 
afgerekend. Dat klopte natuurlijk niet. We kregen pas twee dagen na de uitzending een reactie 
van hem, met de mededeling: sorry, die mail zat in mijn spambox.’  
 
Volgens FTM heeft Randstad in de zomer een voorlopige claim van tussen de 100.000 en 
150.00 euro ingediend voor de uren die de vijftien medewerkers hebben gewerkt. Toen 
Plasman echter half oktober bekend maakte dat hij aangifte zou doen namens vijf 
betrokkenen, besloot Randstad dat die insteek beter aansluit bij de wens dat al verdiende geld 
moet terug naar de staat. 
 
‘Het gaat ons niet primair om het geld, maar wij vinden wel dat het uit de zakken van deze 
drie heren moet’, zegt Van der Herberg. ‘Wij zien dit als onze verantwoordelijkheid, omdat we 
onze mensen onbedoeld in deze positie hebben gebracht. Ze hebben snoeihard gewerkt, in de 
overtuiging een bijdrage te leveren aan het mondkapjestekort van dat moment. Maar die 
herinnering heeft een gitzwarte rand gekregen.’ 
 
Ook webwinkel Coolblue hielp de stichting van Van Lienden in de veronderstelling dat het om 
vrijwilligerswerk ging. Dat bedrijf laat weten voorlopig geen aangifte te doen, maar volgt de 
situatie rond Randstad ‘met veel aandacht.’  
 
Ondanks meerdere verzoeken, onder meer vanuit de Tweede Kamer, weigert Van Lienden het 
geld terug te storten. Hij zei het geld te willen beleggen en het rendement te willen inzetten 
voor kankeronderzoek bij jonge mensen. Onder meer KWF Kankerbestrijding liet daarop weten 
geen geld van Van Lienden aan te willen nemen. Bron: AD, 22 december 2021.  
 
Kabinet wil positie consument na faillissement energiebedrijf versterken 
 
Het kabinet wil de zwakke positie van gewone Nederlanders bij faillissementen van 
energiebedrijven verstevigen. Dat zegt demissionair staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius 
(Economische Zaken & Klimaat) naar aanleiding van het omvallen van Welkom Energie en 
diverse andere leveranciers. 
 
De explosief gestegen energieprijzen vormen een grote opgave voor de kleine zestig 
energieleveranciers en voor het systeem van Nederland, schrijft Yesligöz-Zegerius (VVD) in 
antwoord op een grote hoeveelheid Kamervragen die Pieter Omtzigt begin november stelde.  
 
‘We zien dat meerdere energieleveranciers failliet zijn gegaan en dat dat grote nadelige gevolgen 
voor consumenten heeft.’ Zij kunnen fluiten naar hun welkomstpremie of teveel betaalde 
voorschotten, terwijl hun nieuwe leverancier de hoofdprijs vraagt. 
 
Vandaar dat de bewindsvrouw wil onderzoeken ‘of het wenselijk en mogelijk is nadere eisen 
te stellen aan de financiële positie van energieleveranciers.’ Dit moet een nieuwe 
faillissementsgolf zoals afgelopen tijd bij Welkom Energie (90.000 klanten), FENOR (36.000 
gedupeerden), Sepa Green Energy (20.000 klanten) en Enstroga (enkele honderden klanten) 
voorkomen. 
 
‘Klanten moeten er vanuit kunnen gaan dat hun leverancier voldoende financiële middelen 
heeft om de inkoop van energie ook bij hogere marktprijzen te kunnen garanderen.’ 
 
Yesilgöz-Zegerius wil daarnaast wat doen aan de zwakke positie van huishoudens bij 
faillissementen. Momenteel gelden gewone huishoudens bij een bankroet als ‘concurrent 
schuldeiser.’ Ze komen pas aan de beurt na ‘preferente schuldeisers’ zoals de Belastingdienst.  
 
In praktijk is de kans dat zij nog compensatie uit de failliete boedel krijgen daarmee minimaal. 
‘Bij dit onderzoek wil ik tevens de mogelijkheden onderzoeken om de positie van consumenten 
bij faillissementen van energieleveranciers te verbeteren.’  
 
De staatssecretaris zegt het onderzoek te willen laten uitvoeren door een externe partij. ‘Als 
dit leidt tot wijzigingen in de wetgeving zal ik uw Kamer informeren.’  
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Volgens Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, indiener van de vragen, tonen de antwoorden van 
de staatssecretaris zwart op wit aan dat toezichthouder ACM niet in het belang van de 
(ex)klanten van Welkom Energie heeft gehandeld. ‘Bij het bekendmaken van de overname door 
Eneco wist de ACM namelijk al dat Welkom Energie failliet zou gaan en klanten daardoor 
zwaar het schip in zouden gaan. Het was zelfs een voorwaarde voor de overname. Toch werd 
dat niet medegedeeld in het persbericht, waardoor de klanten van Welkom Energie geen 
bezwaar konden aantekenen.’ 
 
Ook werd slechts omfloerst gemeld dat hun tarieven konden stijgen. ‘Op het moment dat 
Eneco hun tarieven vervolgens verdubbelde, was de bezwaartermijn verlopen.’ Omtzigt vindt 
het verder vreemd dat de staatssecretaris Yesilgöz claimt niet te kunnen zeggen voor hoeveel 
geld de Welkom Energie klanten gedupeerd zijn en in welke mate de Staat profiteert van het 
faillissement. ‘Uit de antwoorden komt een machteloze staatssecretaris naar voren. Dat 
onderzoek is goed, maar de consument moet veel beter beschermd worden.’  
 
De mogelijk strengere eisen komen bovenop de begin november al aangekondigde 
verscherping van het toezicht. Zo krijgt de ACM de mogelijkheid om bestuurders te screenen 
met behulp van de Wet Bibob. Met deze wet kunnen lokale overheden bij de 
vergunningsaanvraag voor bijvoorbeeld een café of een controleren of de aanvrager integer is.  
 
Ook wordt de aanlevering van een accountantsverklaring in meer gevallen verplicht en gaat 
een meldplicht gelden als er in de organisatie of boekhouding iets fundamenteels in de 
onderneming verandert. 
 
Tenslotte bekijkt het ministerie van Economische Zaken & Klimaat samen met de ACM of de 
voorwaarden waaronder energiebedrijven een vergunning krijgen strenger moeten. Eventuele 
wijzigingen komen volgend jaar terecht in de nieuwe Energiewet. 
 
Al met al dienen energieleveranciers volgens het kabinet voldoende kwaliteit, klantgerichtheid 
en risicomanagement te bezitten om de verwachtingen van consumenten waar te kunnen 
maken.  
 
Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius beklemtoont dat strengere eisen voor energiebedrijven en 
de ACM ook uitvoerbaar dienen te zijn. ’Daarbij moet ook onderzocht worden wat de gevolgen 
zouden zijn op de prijsvorming en de mogelijkheid voor nieuwe leveranciers om tot de markt 
toe te treden.’   
 
Als strenger toezicht namelijk vooral tot hogere prijzen en minder nieuwe leveranciers leidt, 
schieten consumenten er immers weinig mee op. 
 
Uit de antwoorden op de Kamervragen lijkt te volgen dat de bevoegdheden van de ACM rond 
het faillissement van Welkom Energie beperkt waren. Zo heeft de toezichthouder - op een 
concurrentietoets na - geen rol gehad bij de overname van Welkom Energie door Eneco eind 
oktober. ‘Ook bij de faillissementsaanvraag (door Welkom Energie, red) heeft de ACM geen rol 
gehad.’  
 
De overname, waarbij de klanten konden worden meegenomen maar hun voordelige 
contracten mochten worden verscheurd, is al met al volgens de regels der wet verlopen, stelt 
het kabinet. ‘Van een vooropgezette koers tussen ACM, Eneco en Welkom Energie was dan 
ook geen sprake.’ 
 
In haar antwoorden op de vragen van Omtzigt gaat Yesilgöz ook nog in op enkele andere hete 
hangijzers rond het omvallen van Welkom Energie. Zo claimt ze niet te kunnen zeggen of de 
Staat indirect profiteert van het faillissement.   
 
Eerder onthulde het AD dat de curator en gashandelaar GasTerra - voor de helft in 
overheidshanden - in de clinch liggen over een eerdere door Welkom Energie bedongen partij 
gas. Deze hoeveelheid was tegen een veel lagere gasprijs gekocht, waardoor de curator er naar 
eigen zeggen miljoenen euro’s aan kan verdienen. 



44 
 

Het kabinet wil zich echter niet met de zaak bemoeien en zegt het eventuele voordeel ook niet 
te kunnen becijferen. ‘Dit zou verschillende aannames vergen over de bedrijfsvoering van 
GasTerra, de toekomstige gasprijsontwikkelingen en de gasvraagontwikkeling bij de 
(ex)klanten van Welkom Energie. Bron: AD, 22 december 2021.  

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

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

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

Welkom Energie officieel failliet: gedupeerde klanten zien kans op 
compensatie slinken 

De rechtbank Midden-Nederland heeft Welkom Energie vandaag officieel failliet verklaard. 
Daarmee neem de kans voor de 90.000 klanten verder af dat ze nog iets van hun geld 
terugzien. Wel belooft nieuwe leverancier Eneco zijn best te doen om de tariefstijging te 
beperken. 

Woensdag werd al bekend dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de 
leveringsvergunning van de kleine leverancier introk en dat Eneco de klantportefeuille 
overneemt. Daarmee was Welkom Energie het eerste slachtoffer in Nederland van de afgelopen 
tijd explosief gestegen energieprijzen. 

De rechtbank heeft Sjakko Van Raaijen van Okkerse & Schop Advocaten als curator 
aangewezen. Hij gaat komende weken in kaart brengen hoeveel geld er nog in kas is bij de 
failliete leverancier en welke schuldeisers er zijn. Ook zal hij er zorg voor dragen dat alle 
klanten een eindafrekening ontvangen.  

De 90.000 gedupeerde klanten zitten tot die tijd in de wachtkamer. Velen stelden afgelopen 
dagen tegen het AD voor honderden tot duizenden euro’s het schip in te gaan Zo hebben velen 
nog een welkomstbonus van 150 tot 200 euro te goed en een hoger voorschot betaald dan 
strikt noodzakelijk. 

‘Of er voor de kleinverbruikers nog een uitkering te verwachten is en zo ja welk bedrag, kan 
ik nog niet zeggen’, laat Van Raaijen weten. Nu Eneco een klein bedrag heeft betaald om de 
klantenportefeuille van Welkom Energie over te nemen, zou er in ieder geval iets van geld 
moeten zijn. 

Of er voor de kleinverbruikers nog een uitkering te verwachten is, kan ik nog niet zeggen, 
volgens  Curator Sjakko Van Raaijen.  

Experts verwachten dat meer kleine energiebedrijven Welkom Energie zullen volgen. Veel 
prijsvechters kopen hun gas en stroom in op de kortetermijnmarkt. Normaliter is dat zeer 
voordelig, maar bij snel stijgende prijzen keert het zich tegen hen. Aangezien klanten de 
prijzen tegen veel lagere tarieven hebben vastgezet, maken ze enorme verliezen op elke klant. 

Vandebron en Pure Energie maakten kort geleden bekend hun variabele tarieven nu al te 
verhogen in plaats van daarmee te wachten tot 1 januari. Bij Vandebron verdubbelen de 
tarieven per 1 november ruimschoots. Bron: AD, 29 oktober 2021.  
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Woede over voorgenomen bezuiniging jeugdzorg 

De plannen om het mes te zetten in de hulp aan jongeren met problemen, vallen slecht bij 
jeugdzorgmedewerkers. Een aantal stapt woedend uit een overleg met kabinet en gemeenten 
over de toekomst van de jeugdzorg. 

In een brandbrief aan het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer schrijft een aantal 
vertegenwoordigers uit de jeugdzorg dat zij het onverantwoord vinden dat het toekomstige 
kabinet wil bezuinigen op de hulp aan jongeren. Zij dachten dat de afspraak was dat 
gemeenten en jeugdzorg samen plannen zouden maken over hoe de jeugdzorg beter en 
goedkoper kan. Maar nu hebben coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie al besloten 
om de komende jaren hoe dan ook tot een half miljard euro extra te korten. Bron: AD, 22 
december 2021. 

 

Dennie Van Herwijnen in de vuurwerkopslag vóór de verkoop van de producten. © Fred 
Leeflang  
 
Laatste potten, pijlen en knallers: Iconische vuurwerkhandelaar gooit 
handdoek in de ring 
 
Lange rijen tot de overkant van de straat en medewerkers die heen en weer vliegen met handen 
vol vuurwerk. Het was jarenlang een bekend beeld bij Van Herwijnen in de Dorpsstraat. 
Eigenaar Dennie Van Herwijnen heeft echter al zijn vuurwerk verkocht. Het einde van een 
begrip in Zoetermeer. 
 
‘Vuurwerk is net als wijn. Dat wordt alleen maar beter’, reageert Dennie Van Herwijnen (42) 
lachend op de vraag of het vuurwerk niet te oud was geworden. De Zoetermeerse Vuurwerkhal 
van Frits Broks nam zijn overgebleven vuurwerk over. ‘Ik wist dat het een keer moest 
gebeuren. Toch was het moeilijk om het laatste vuurwerk van de hand te doen. Decennialang 
hebben we dit opgebouwd. Mijn ouders begonnen ermee en het groeide uit tot een begrip in 
Zoetermeer.’ Bron: AD, 22 december 2021.   
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Testresultaten van laboratoria duiden erop dat Omikron-variant zich zoals 
verwacht snel verspreidt  

Testresultaten van laboratoria duiden erop dat de Omikron-variant van het coronavirus 
zich zoals verwacht snel verspreidt in Nederland. Bijna 3000 testmonsters van laboratoria die 
samenwerken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevatten 
aanwijzingen dat het om de extra besmettelijke variant gaat.  

Gegevens van de labs die het instituut heeft gepubliceerd bevestigen de trend dat Omikron op 
weg is om de dominante variant te worden. Het RIVM verwacht dat het door de snelle 
verspreiding waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling de meest voorkomende coronavariant in 
Nederland zal zijn.  

Het RIVM durft tot nog toe niet te zeggen hoe ziekmakend Omikron is. Enkele buitenlandse 
onderzoeken duiden op een lager aantal ernstige ziektegevallen, maar volgens topepidemioloog 
Jaap Van Dissel van het RIVM zijn er nog veel onzekerheden over. Bron: AD, 22 december 
2021.  

Nederland heeft 12 miljoen doses van Pfizer/BioNTech-vaccin besteld  

Nederland heeft 12 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin besteld die mogelijk als 
eerste zijn aangepast aan de Omikron-variant. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid 
na vragen van de NOS. De vaccins worden geleverd in het tweede kwartaal van 2022 en zijn 
voldoende om 85 procent van alle 18-plussers een nieuwe boosterprik te geven. 

Demissionair minister De Jonge zei gisteren in een coronadebat in de Tweede Kamer al dat 
er binnen afzienbare tijd een nieuwe vaccinatiecampagne komt met het aangepaste vaccin. 
‘We verwachten daarover te kunnen beschikken aan het begin van het tweede kwartaal’, zei 
hij. ‘En ik verwacht ook dat we die dan moeten zetten.’ Bron: AD, 22 december 2021.  

Ook binnen justitiële inrichtingen worden coronamaatregelen verder 
aangescherpt 

Ook binnen justitiële inrichtingen worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Zo 
mogen gedetineerden niet meer met bezoekers knuffelen en mag er geen bezoek zonder 
toezicht meer plaatsvinden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister 
Sander Dekker (Rechtsbescherming) dat de aanvullende maatregelen vrijdag ingaan en 
voorlopig gelden tot 14 januari. 

Daarnaast mogen gedetineerden maximaal twee bezoekers van dertien jaar en 
ouder ontvangen. De directeur van een inrichting bepaalt wat het maximumaantal is voor het 
bezoek van kinderen tot en met twaalf jaar. Advocaten mogen nog langskomen, maar Dekker 
benadrukt dat digitaal overleggen beter is. Ook bezoek van bijvoorbeeld de reclassering vindt 
zoveel mogelijk online plaats. 

De regels rondom kortdurend en langdurend verlof voor gevangenen, tbs'ers en jongeren in 
jeugddetentie zijn eveneens aangescherpt. Daarnaast blijven de andere basismaatregelen 
gelden, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje op 
bepaalde plaatsen. Bron: AD, 22 december 2021. 

Door aangescherpte lockdown is het weer rustiger geworden op de weg en in 
het openbaar vervoer 

Door de aangescherpte lockdown is het maandag weer rustiger geworden op de weg en in het 
openbaar vervoer. Dat blijkt uit cijfers van Translink en door Dat.Mobility verstrekte gegevens 
van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). In november namen de coronabesmettingen 
snel toe en begon de verkeersdrukte al af te nemen. Die ontwikkeling zet dus door.  
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Afgelopen maandag zaten Nederlanders gemiddeld zo'n 27 minuten in de auto. Dat is bijna 6 
procent minder dan een week eerder en de rustigste maandag sinds begin april, zo laten 
gegevens van het NVP zien. De daling was het grootst tijdens de ochtendspits. Onderzoekers 
hebben hiervoor de verplaatsingen van 10.000 mensen gemeten met een app. Mensen 
brachten bovendien 3 procent minder tijd door op de fiets, terwijl zij 6 procent meer te voet 
buiten waren. Bron: AD, 22 december 2021. 

LAKS pleit voor snelle heropening van middelbare scholen na  
kerstvakantie 

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) pleit voor een snelle heropening van de 
middelbare scholen na de kerstvakantie. Niet alleen draagt de lockdown bij aan een nog 
grotere leerachterstand, voor veel scholieren 'is lockdown nummer drie een zware mentale 
klap', aldus Voorzitter Iben Maas: ‘Er is inmiddels vaak gedacht dat de crisis ten einde was 
en dat scholieren weer konden ondernemen wat ze willen ondernemen. Dat dat niet het geval 
is zorgt voor veel onzekerheid: sporten kan niet meer en dingen doen met vrienden is erg 
moeilijk.’  

Het LAKS roept hierom op na de heropening van de scholen extra aandacht te besteden aan 
dat mentale en sociale deel. ‘Naast het inhalen van de leervertragingen, waar we nu zeker 
extra aandacht aan moeten besteden, blijven die twee aspecten ook van groot belang’, aldus 
Maas.   

‘Laten we vooral het belang van leerlingen mee blijven nemen in de besluitvorming rond 
corona’, pleit de voorzitter van LAKS. ‘Zo bieden we scholieren zo veel mogelijk perspectief, 
iets wat vooral in de afgelopen lockdown veel is gemist. Na drie coronaschooljaren is dat het 
minste wat ze verdienen.’ Bron: AD, 22 december 2021. 

 

Ook vorig jaar was het in de week voor kerst erg druk bij de groothandels, zoals bij deze Makro. 
Toen besloten de bedrijven hun non-foodafdelingen tijdelijk te sluiten. Daar is nu geen sprake 
van. © Bert Beelen  
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Topdrukte bij Makro: ‘Dit is heel zuur voor winkeliers’ 
 
De niet-essentiële winkels op Schiphol gingen gisteren na kritiek van de Tweede Kamer alsnog 
dicht, maar bij de groothandels is het business as usual. Topdrukte, ook bij de non-
foodafdelingen. ‘Hier is geen sprake van solidariteit.’ 
 
Nog vóór 19.30 uur galmt het verzoek door de luidsprekers of iedereen zich richting kassa wil 
begeven. Want ook Makro Vianen moet vanwege de lockdown om 20.00 uur dicht. Dat wordt 
spannend, want er zijn nog honderden mensen binnen. De parkeerplaats staat nog vol, bij de 
kassa’s staan lange rijen. Alleen bij de kassa’s voor grote zakelijke horecaklanten is het niet 
druk. Bij de vleesafdeling verdringen mensen elkaar bij de lamsracks, de beenhammen en de 
ossenhaas voor de beef Wellington. Vooral stelletjes die het kerstdiner voor thuis 
samenstellen. Bron: AD, 22 december 2021. 
 
Jij denkt toch niet dat ik me aan de regels ga houden?’ brieste hij 
richting het tv-scherm 
 
Debby Gerritsen kijkt met een vrouwelijke blik naar de actualiteit en deelt iedere week wat 
haar opvalt. 
 
‘Jij denk toch niet dat ik me aan de regels ga houden?’ brieste hij richting het tv-scherm. ‘Oud 
en nieuw vieren met drie man en een paardenkop! Hoe dan?’ Hij is boos en een stuk 
recalcitranter dan na de vorige persconferentie. ‘Als prinses Amalia met honderd man staat 
te feesten, waarom ik dan niet? We zijn toch allemaal gelijk in dit land. Of heb ik iets gemist?.’ 
Ik snapte zijn frustratie heel goed. Als zelfs ons koningshuis het niet zo nauw neemt met de 
coronaregels, waarom hij dan wel? 
 
Prinses Amalia vierde haar achttiende verjaardag op majestueuze wijze. Onder twee 
partytenten die speciaal voor de gelegenheid in de paleistuin van Huis ten Bosch waren 
opgezet, werd in klein gezelschap een feestje gevierd. Alhoewel, ‘klein’ blijkt een rekbaar begrip 
bij de Oranjes. Want over het precieze aantal gasten lopen de meningen sterk uiteen. Boze 
tongen beweren dat er ruim honderd feestgangers aan de kroonluchters hingen, premier Rutte 
schat de prinses iets minder populair in en spreekt van eenentwintig gasten. We zullen het 
nooit weten - gravinfluencer Eloise verzuimde verslag te doen op Instagram - maar het waren 
er linksom of rechtsom te veel. Een beetje dom, lieten de Oranjes achteraf in een verklaring 
weten, maar alle aanwezigen waren getest en de paleistuin is groot genoeg om te anderhalve 
meteren. Ik keek naar buiten. Naar de dorre herfstbladeren in mijn eigen paleistuin en dacht 
terug aan mijn verjaardag die ik keurig volgens de richtlijnen nog en petit comité vierde. En 
moest denken aan mijn buurvrouw die tot groot verdriet de verjaardag van haar dochter moest 
uitstellen. Gelden voor ons dan andere regels? 
 
‘All animals are equal, but some animals are more equal than others’ schreef de beroemde 
schrijver George Orwell in zijn boek Animal Farm over de dubbele moraal van de elite die de 
regels voor het volk opstelt, maar zichzelf ondertussen allerlei vrijheden toedicht. Orwell slaat 
de spijker op z’n kop. Want of het nou prime-minister Boris Johnson is met 
z’n clandestiene pizzafeestjes op Downing Street 10, prinses Amalia en haar uit de hand 
gelopen verjaardagsfuif, de Oranjes die op vakantie naar Griekenland gingen of minister Ferd 
Grapperhaus die zijn schoonmoeder knuffelde op zijn bruiloft: ze namen allemaal een loopje 
met de regels. 
 
Ik vraag me af: als het voor deze mensen al lastig is om zich aan de regels te houden, hoe 
loodzwaar moet het dan zijn voor een gezin met jonge kinderen in een flat op drie hoog achter? 
Anderhalve meter voelt daar echt anders dan in paleis Huis ten Bosch, kan ik je vertellen. Of 
voor studenten die alle introductiedagen hebben gemist en nog amper een hogeschool of 
universiteit van binnen hebben gezien? En alleenstaanden die wederom een eenzame kerst 
tegemoet gaan.   
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Wat zou het fijn zijn als Mark en Hugo iets meer rekening hadden gehouden met die 
verschillende groepen, al was het alleen maar door ze te benoemen in de persconferentie. De 
coronamaatregelen zijn voor ons allemaal hetzelfde, maar de gevolgen van de regels zijn voor 
iedereen anders. En aangezien we voorlopig geen licht aan het einde van deze coronatunnel 
zien, kan ik me goed voorstellen dat het moeite kost om de regels strikt te blijven volgen. We 
doen allemaal ons best, maar zijn ook moe, somber en worden - zoals mijn vriend - soms een 
beetje recalcitrant. Wees daarom een beetje lief voor elkaar, ook als het even niet lukt. Bron: 
AD, 22 december 2021. 
 
Corona-moe? Soms is het goed om je gewoon even rot te voelen 
 
Niet alleen de ziekenhuizen lopen vol, de psychologenpraktijken ook. Sinds de aankondiging 
van de avondlockdown werd al een toeloop merkbaar, maar sinds afgelopen zaterdagavond 
zijn de aanvragen voor coaching en therapie niet meer bij te benen. 
 
Laten we een ding vooropstellen: niemand is blij met de komst van Covid. Veel Nederlanders 
beginnen allergische reacties te vertonen bij het huidige strenge coronabeleid. We wonen 
immers in een land dat bekendstaat om zijn progressiviteit, open-mindedness en vooral ook 
om zijn eigenwijsheid. In de ogen van buitenlanders doen Nederlanders precies waar ze zin in 
hebben. Deze hoge mate van vrijheid is een van de hoofdredenen waarom we keer op keer zeer 
hoog eindigen in de wereldgeluksranglijst. 
 
Dat gevoel van vrijheid en autonomie lijkt nu volledig te zijn verdwenen. We worden voor de 
zoveelste keer gedwongen om alles wat ons gelukkig maakt op te geven. Samenzijn met 
collega’s op die langverwachte kerstborrel, knuffelen met je lievelingstante met kerst of een 
goede nacht doorhalen op tweede kerstdag. Maar ook missen we wederom het last minute 
kerstshoppen, bijpraten met een vriendin in de kroeg of lachen met je vrienden om de leraar 
op school. Velen missen broodnodige inkomsten. Om over die skivakantie of vastelaovend nog 
maar te zwijgen. 
 
Alles wat nog wél kan hebben we ondertussen uitgeprobeerd. We weten inmiddels hoe we het 
beste bananenbrood bakken, we hebben geleerd de ukelele te bespelen en we hebben dit jaar 
meer ommetjes gemaakt dan in alle eerdere jaren bij elkaar opgeteld. Voor veel mensen is de 
koek op en dus vragen ze om hulp. 
 
Natuurlijk komen veel mensen bij een gelukspsycholoog om gelijk weer huppelend naar buiten 
te gaan. Helaas is het niet zo simpel, alhoewel ik denk dat de mindset zeker te sturen is. Vaak 
is de enige remedie om je weer happy te voelen de volgende: accepteer dat je je kut voelt. Laat 
het maar eens over je heen komen. Ga op de bank liggen, doe de gordijnen dicht, mopper op 
de cavia en huil bij een slechte film. Gooi je frustraties over de bühne bij je vrienden en familie 
en blijf er even lekker in hangen. Niet te lang natuurlijk, maar een paar dagen in een dipje 
zitten doet vaak wonderen. 
Geluk zit hem namelijk in het ervaren van uitersten. Het is die eerste zonnestraal na een 
lange, natte winter. Het eerste glas wijn na negen maanden zwangerschap. En ook de eerste 
glimlach na drie dagen somberen.  
 
Ja, het is kut, ik ben het met u eens. Maar dat maakt wel dat wij ons na de maatregelen weer 
extra fijn zullen voelen. En daar is ook iets voor te zeggen. Bron: De Limburger, 22 december 
2021.  
 
Dirigent Jaap Van Zweden: ‘Corona heeft me enorm veranderd’ 
 
Voor dirigent Jaap Van Zweden was 2021 een jaar van inkeer en verandering. Hij besloot 
afscheid te nemen van zijn vaste orkesten. En het Concertgebouworkest? ‘Als chef-dirigent 
van het Concertgebouworkest niet in de sterren staat, nou dan niet. Maar dat is dan niet 
omdat ík niet wil.’ 
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Het besluit viel afgelopen weekend: het Concertgebouworkest geeft geen concerten deze week. 
Geen Mahler, geen Beethoven, geen live op tv uitgezonden Kerstmatinee en dus ook geen gast-
dirigentschap van Jaap van Zweden (61). Hij appt het nieuws maandagochtend met een 
traantjes-emoji. Maar naast de teleurstelling leeft begrip. ‘Muziekmaken op anderhalve meter, 
dat is eigenlijk niet te doen. En voor een lege zaal al helemaal niet.’ 
 
Voor Jaap Van Zweden was 2021 een jaar van koersverleggingen. In september van dit jaar 
maakte hij bekend na het seizoen 2023-2024 te stoppen als chef-dirigent van zijn beide vaste 
orkesten, het New York en Hong Kong Philharmonic. In The New York Times motiveerde hij 
zijn besluit. Van frustratie, woede of een moeilijke situatie was geen sprake, wel van 
bijgestelde prioriteiten. ‘Corona heeft me als persoon enorm veranderd.’  
 
Maar 2024 is ver weg en begin december 2021 is Van Zweden gewoon aan het dirigeren in 
New York. Hoewel ‘gewoon’: juist deze periode is extreem hectisch. Op, of nee, óver het randje 
van wat te doen is. Concerten met violist Joshua Bell, een gala met de legendarische violist 
Itzhak Perlman, een programma met pianist Emanuel Ax. Geduldig somt hij de lijst werken 
op: twee wereldpremières, een door het orkest niet gekende symfonie van Dvorák, twee werken 
van Mozart, een symfonie van Prokofjev, concert van Bruch „plus nog wat toegiften.’ 
 
‘En dat moet allemaal in twee dagen worden gerepeteerd. De musici in New York werken 
onvoorstelbaar snel, daar krijg ik een kick van. Maar voorbij die momentopname ben ik te 
perfectionistisch om me goed te voelen bij zo’n overspannen werktempo. Schoonheid schuilt 
in details: het is de laatste tien procent afwerking waar het in dit vak om draait voor mij. En 
daar kom je hier niet altijd aan toe. Dat wist ik van tevoren: time is money in New York. Maar 
toch. Als je zaadjes in de grond stopt, wil je ook alle bloemen kunnen zien opkomen.’ 
 
Hoe reageerde het orkest op uw aankondiging? „Geschrokken. Maar het was voorzien én 
vastgelegd dat het openen van de gerenoveerde David Geffen Hall [kosten: 500 miljoen dollar, 
red.] het hoogtepunt van mijn chefsperiode zou worden. Door corona is die opening met twee 
jaar vervroegd naar najaar ’22. Daarna blijf ik dan nog twee jaar aan, en ik zal ook graag als 
gastdirigent terugkeren. Maar als chef wil ik na zo’n historisch hoogtepunt niet nog veel langer 
blijven hangen.’  
 
De pandemie is in New York op dit moment niet zo erg als voorheen, zegt Van Zweden. „Al 
leeft natuurlijk ook hier vrees voor snelle verslechtering door Omikron. We gaan het zien. Na 
21 maanden corona weet ik nu in elk geval welke offers ík niet meer wil brengen.’ 

Zoals? ‘Lange quarantaines. In Hongkong heb ik twee keer twee weken in een staatshotel 
gezeten. In mijn eentje, in een kamertje met dunne muren, ramen die niet open mochten. Het 
eten werd met een bonk aan je deur gebracht en in een hoek stonden dozen met zeepjes, 
handdoeken en drinkwater. Wat zal ik zeggen? Het was een prachtige kans voor zelfreflectie 
(lacht).’  

En? ‘Nou ja, ik had houvast aan een strak ritme, hervond de survivalmodus die me ook als 
18-jarige student in New York destijds door de dag hielp: paar uur studie, dan even sport 
kijken, eten, rennen op de loopband die het orkest me had gebracht. Maar als ik nu naar 
Hongkong zou gaan, is de quarantaineplicht drie weken. Dáár heb ik geen zin meer in.’  

Was er niet de verleiding de viool weer op te pakken – als gezelschap? „Nee zeg, het was 
extreem gehorig in dat hotel! Een staatshotel heeft geen vijf sterren, hooguit één. Mijn vioolspel 
heb ik mijn quarantaineburen niet aan willen doen.’  

Maar u bent wel weer gaan spelen, toch? ‘Een beetje, puur voor mezelf. Of om dingen uit te 
zoeken voor het orkest. Maar niet om dat nog eens voor publiek te doen. Ik heb afscheid 
genomen op topniveau en ik ben rigoureus in die dingen.’  

Jammer. Zigeunermuziek spelen met uw 94-jarige vader, dat is toch leuk? ‘Oh, ik denk wel 
dat mijn vader dat heel leuk zou vinden. Hij speelt nog steeds echt goed piano, ongelooflijk, 
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hele concerten ook weer met zijn nieuwe heup en overwonnen hartproblemen. Maar dat gaat 
allemaal ook uitstekend met zijn eigen vaste violist.’ 

Ik las in de ‘South China Morningpost’ dat u hem eerder dit jaar zelf heeft gereanimeerd. 

‘Ik zat bij hem te ontbijten toen het hele verhaal even ophield. Je schrikt, maar dat duurt 
maar even. En hij is er goed uitgekomen. Mijn reactie deed me denken aan die keer dat ik 
Schönbergs opera Erwartung dirigeerde en de zangeres haar tekst kwijt was. Toen kreeg ík 
een hartststilstand, maar ik ben keihard haar teksten gaan schreeuwen en ze zat er zo weer 
in. Zo was het ook hier. Ik ging meteen op zijn borst duwen en toen kwam hij weer bij. Heel 
rustig. Zo van ‘nou prima, maar dood was ook prima.’  

De horizon dat oud worden in de genen zit, lijkt me desondanks geruststellend. 

‘Op zich wel, maar er is geen sprake van dat ik in mijn huidige tempo ga doorwerken tot mijn 
94ste. Het is anders wanneer je al als kind bent begonnen met concerten, denk ik. Ik ervaar 
de pandemie in zekere zin als een verademing. Het genot na vijftig jaar even níét op het podium 
te hoeven staan. Even een ander ritme. Beter eten, meer sporten, veel wandelen. En als ik 
netflix, dan zonder blokken kaas erbij.  

‘Corona heeft me doen inzien dat ik wel getrouwd ben met muziek, maar niet met applaus. Ik 
heb vier kleinkinderen. Samen naar Ajax, Artis, musea, dat vind ik geweldig. Wandelen door 
Amsterdam, de schoonheid van mijn stad herontdekken. Mijn vrouw Aaltje die me voorleest 
in bed. En ik wil me ook meer inzetten voor onze Stichting Papageno. Het is niet wat je krijgt 
maar wat je geeft dat je leven rijk maakt. In muziek is dat ook zo: ik vind het heerlijk om meer 
tijd te hebben om me in te lezen, om nieuwe lagen in mijn benadering te krijgen.’ 

De rijkdom van geven, dat klinkt wel wat kerstboodschapperig. 

‘Maar ik meen het en het is voor mij heel persoonlijk. In het Papagenohuis, waar onze 
autistische zoon Benjamin woont, kreeg een begeleider corona. Alle kinderen moesten naar 
huis, ook Ben. Nou, álles vloog thuis de lucht in, wat een toestand. Gelukkig heeft hij 
grenzeloos ontzag voor premier Rutte, dus het zinnetje ‘dit moet van Rutte’ heeft ons gered. 
Maar je doorleeft opnieuw het enorme belang van die huizen. En dat zijn dus dingen waar ik 
graag nauw bij betrokken wil zijn, en waarvoor ik de tijd wil hebben.’ 

Betekent dit dat u geen chef-dirigentschap meer ambieert? 

‘Dat zeg ik niet. Als de liefde overspringt, weet je het nooit. Maar de maanden juni, juli en 
augustus wil ik vrij zijn.’ Waarmee het Concertgebouworkest afvalt, want die gaan in de 
nazomer altijd op tournee. ‘En dat doen ze nu al een paar jaar met een gastdirigent.’  

‘Nee, kijk, het Concertgebouworkest is een verhaal apart. Je moet ervoor gevraagd worden 
chef te worden en dat doen ze niet, dus dan houdt het op. Ik sta daar heel relaxed in. Het 
probleem voor mij is vooral dat iedereen ernaar vraagt. Amsterdam! Jij! Waarom niet nu? En 
daar word ik moe van, want dat zet stress op de relatie. Terwijl ik echt denk en vind: het leven 
gaat zoals het gaat en als chef-dirigent van het Concertgebouworkest niet in de sterren staat, 
dan niet. Maar dat is dan niet omdat ík het niet wil. Want dat is gewoon niet waar.’ 

Heeft u nog vrienden in het orkest, uit de tijd dat u er concertmeester was?  

‘Nee. Vrienden. Dat is een lastig en enorm onderwerp. Nee, buiten het podium om heb ik 
vrijwel nul contact meer met de huidige KCO-musici.’  

U zou bij het Concertgebouworkest de Kerstmatinee dirigeren. Mahler en Beethoven, een vrij 
behoudend programma. Het concert is geannuleerd, maar was dit niet een buitenkans om 
eens een eigen compositie mee te nemen? 
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‘Alleen in die zin dat ik vind dat het Concertgebouworkest wat weinig nieuwe muziek speelt, 
zeker wanneer je het vergelijkt met New York. Het bekende repertoire voor een volle zaal, dat 
kun je volhouden tot die zaal opeens níét meer vol zit. Ik vind: je moet een orkest van deze tijd 
zijn. En daar hoort ook muziek van deze tijd bij. 

‘Met zelf componeren ben ik stiekem bezig. Als er iets af is, zal ik het zeggen. Maar dan moet 
het goed zijn, anders laat ik het liever op de plank liggen. En op dit moment is het helemaal 
nog niet goed. Een mens moet ook niet denken dat hij alles kan. Dat het me is gelukt succesvol 
als violist én dirigent te zijn, vind ik al heel wat.’  

Hoe kijkt u aan tegen 2022? ‘Positief blijven. Dat lijkt me nu heel belangrijk; elkaar eventjes 
niet de grond inpraten over Omikron. Het leven is net judo, je moet meebewegen, tegen de 
natuur ben je toch niet opgewassen. En verder moeten de experts maar bepalen wat wel kan 
en wat niet. Alleen soms zitten niet alle experts op de juiste stoel, vind ik.’  

Ze zoeken nog een staatssecretaris van Cultuur. ‘Haha, nou, dan zijn de punten op mijn eigen 
terrein voor mij onder meer deze: waarom zijn er zoveel conservatoria als er geen orkesten 
meer zijn, waarvoor leiden we die jonge mensen op? Waarom is er geen beter muziekonderwijs 
aan de basis? Ook daar mis ik node consistent beleid en visie op lange termijn. Maar dat is 
een ander gesprek.’  

Op 24 oktober 2022 opent Jaap van Zweden met het New York Philharmonic Orchestra de 
gerenoveerde David Geffen Hall in New York. Bron: NRC, 22 december 2021. 

Gerrard over coronaproblemen: 'Het is een nachtmerrie' 

Aston Villa-manager Steven Gerrard heeft zich woensdag op de persconferentie uitgesproken 
over de angst die in zijn selectie heerst omtrent het coronavirus. Volgens de oud-voetballer 
was één van zijn spelers zo huiverig dat hij niet meer uit zijn auto durfde te stappen. 

Door een uitbraak werd het duel met Burnley van zaterdag kort voor aanvang afgelast. 
Gerrard noemde de situatie waarin Villa zit een nachtmerrie. De club kampt met zoveel 
coronagevallen dat er slechts veertien selectiespelers beschikbaar zijn voor de komende twee 
competitieduels. Op tweede kerstdag ontvangen Gerrard en consorten Chelsea en twee dagen 
daarna wacht een bezoek aan Leeds United. 
 
'Onze verantwoordelijkheid is onwijs groot', begon een bezorgde Gerrard zijn verhaal. 'We 
moeten goed luisteren naar iedere speler en naar de stafleden. Iedereen bevindt zich, ook 
thuis, in een andere situatie. Afgelopen weekend was er een speler die te huiverig was om zijn 
auto uit te stappen omdat hij symptomen vertoonde. Deze speler heeft een jong gezin en 
Kerstmis staat voor de deur, dus zijn reactie was zeer begrijpelijk.'  
 
De speler in kwestie, die Gerrard uit privacyredenen niet bij naam noemde, werd diezelfde dag 
nog negatief getest. 'Niemand wil het virus oplopen en iedereen wil zijn of haar familie 
beschermen', ging Gerrard verder. 'Gelukkig hadden we met deze speler niet een nieuw 
coronageval erbij, maar door de test kon ik die dag geen beroep op hem doen tijdens de 
training. Dat soort dingen zijn voorbeelden van dagelijkse situaties waar de clubs mee 
kampen, maar die het publiek niet meekrijgt.'  
 
Afgelopen maandag kwamen alle Premier League-clubs bijeen en overeen dat zij het seizoen, 
hoewel corona de competitie in haar greep heeft, voortgezet wordt. Gezien zijn aantal 
beschikbare spelers hoopte Gerrard vooral dat de testresultaten in het voordeel van Villa 
zullen vallen. 'We hebben een beetje geluk nodig, anders blijven we in een heel lastige situatie 
zitten.' Bron: VI (Voetbal International), 22 december 2021. 
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Normaal gesproken loopt Ampie door zijn verlichte tuin als er bezoekers komen. Dit jaar houdt 
corona hem achter de ramen. © Henri Van der Beek 
 
Ampie (81) gooit beroemde lichtjestuin in ’t Harde open maar moet zelf 
ziek achter het raam toekijken 
 
De lichtjes van Ampies Berg in ’t Harde gaan aan. Mensen zijn welkom. Maar een praatje met 
de lampjesmeester zelf zit er niet in. ‘Mijn vrouw en ik hebben corona en moeten het vanachter 
het raam bekijken.’ 
 
Vanaf deze week is de verlichte tuin van Ampie Bouw aan de Verlengde Vaarbekerweg weer 
open voor publiek. ‘Geen probleem, lijkt me’, is de overtuiging van de 81-jarige tuinier. ‘Het is 
in de openlucht en gelukkig was het de eerste avond niet zo heel druk.’ Bron: De Stentor, 22 
december 2021.  
 
Olympisch tenniskampioene Belinda Bencic test net als Rafael Nadal 
positief op corona: ’Koorts en rillingen’ 

Rafael Nadal heeft positief getest op het coronavirus. De 35-jarige Nadal, winnaar van twintig 
grandslams, maakte afgelopen week na een voetblessure zijn officieuze rentree op een 
demonstratietoernooi in Abu Dhabi, waar hij onder andere verloor van Andy Murray. Bij 
terugkomst in Spanje testte hij positief. 

Als gevolg van de situatie is mijn programma voorlopig flexibel’, meldt Nadal op Twitter. Het 
is nu onzeker of hij begin volgend jaar kan meedoen aan de Australian Open. Het eerste 
grandslamtoernooi van het seizoen begint op 17 januari. Alleen tennissers die gevaccineerd 
zijn tegen het coronavirus mogen meedoen in Melbourne. 

„Afhankelijk van mijn herstel weeg ik mijn opties af’, aldus Nadal, die naar eigen zeggen de 
afgelopen periode in Koeweit en Abu Dhabi om de twee dagen was getest op het coronavirus. 
Al die tests leverden een negatieve uitslag op. De laatste test in Abu Dhabi was op vrijdag. 
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Nadal twijfelde sowieso al over zijn deelname in Melbourne, al heeft dat minder met het 
coronavirus te maken. „Het idee is om naar Australië te gaan en daar mijn best te doen. Maar 
als ik 100 procent eerlijk ben, kan ik het niet garanderen. Ik moet met mijn team praten. Het 
is meer dan zes maanden geleden dat ik mijn laatste officiële wedstrijd heb gespeeld.’ 

De Australian Open zou een strijd worden tussen Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer om 
hun 21e grandslamtitel. De drie tennissers delen het record met twintig titels. Federer heeft 
zich vanwege een knieoperatie echter afgemeld en van Djokovic is het onzeker of hij naar 
Melbourne komt, omdat zijn vaccinatiestatus onduidelijk is. Mogelijk ontbreken ze straks alle 
drie in Melbourne. 

Na 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. 

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: De Telegraaf, 21 december 2021.  

Steenwijkerland verstrekt gratis corona zelftesten voor huishoudens met 
een laag inkomen 

De gemeente Steenwijkerland verstrekt rondom de feestdagen gratis corona zelftesten aan 
inwoners met een laag inkomen. Het doel van een corona zelftest is om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. 

‘Een laag inkomen mag niemand in de weg staan om zichzelf en anderen te beschermen tegen 
het coronavirus’, vindt het college van burgemeester en wethouders. Verspreid over de 
gemeente zijn diverse uitgiftepunten waar gratis corona zelftesten kunnen worden afgehaald. 
(maximaal 4 per huishouden) 

Bij het afhalen moet rekening worden gehouden met de coronamaatregelen, zoals het dragen 
van een mondkapje en onderling 1,5 meter afstand houden. Door de aangescherpte 
maatregelen zijn sommige locaties op beperkte tijden geopend. Bron: Steenwijker Oprechte 
Courant, 22 december 2021. 

Grote zorgen bij Liverpool over overvol schema ondanks corona-
uitbraken 

Assistent Pepijn Lijnders van Liverpool vindt het absurd dat zijn elftal woensdag alweer moet 
spelen. Drie dagen na het gelijkspel met Tottenham Hotspur in de Premier League (2-2) volgt 
nu de kwartfinale in de League Cup tegen Leicester City. 

Veel selecties in Engeland worden geplaagd door uitbraken van het coronavirus. Overleg 
tussen de clubs en de Premier League leverde maandag op dat ook tijdens de komende 
feestdagen gewoon doorgespeeld wordt. ‘Voor mij zijn de experts niet de trainers. Voor mij zijn 
de experts de wetenschappers en de artsen. We zouden hun richtlijnen moeten volgen. De 
Premier League had hen moeten bevragen, niet de voorzitters en de managers.’ 

Aanvoerder Jordan Henderson uit zijn zorgen. ‘Natuurlijk willen we voetballen, maar ik maak 
me zorgen over de gezondheid van de spelers en als ik zie welke beslissingen er nu worden 
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genomen, heb ik niet het idee dat men ons welzijn serieus neemt’, zegt de middenvelder tegen 
de BBC. 

‘Voetbal is ons alles en we willen op het hoogste niveau presteren, elke keer weer als we op 
het veld staan, maar het is in deze periode heel moeilijk om dat vol te houden en met het 
coronavirus erbij is het nog moeilijker geworden’, vervolgt Henderson. ‘Ik denk niet dat 
mensen echt goed kunnen inschatten hoe intens dat is. We zullen als spelers proberen op een 
of andere manier invloed uit te oefenen, maar op dit moment heb ik niet het gevoel dat de 
spelers het respect krijgen dat ze verdienen en dat er iemand in staat is voor ons te spreken 
en te zeggen dat dit niet goed is voor het welzijn van de spelers.’ 

Liverpool mist tegen Leicester nog verdediger Virgil Van Dijk en middenvelders Thiago 
Alcantara, Fabinho en Curtis Jones. Zij testten vorige week positief op het coronavirus. ‘We 
zullen onze tijd met ze nemen en geen haast maken’, aldus Lijnders, die hoofdcoach Jürgen 
Klopp op de persconferentie verving. De geblesseerde aanvaller Divock Origi kan ook niet 
meedoen bij Liverpool. Bron: De Telegraaf, 22 december 2021.  

Sayan Bervoets uit Oudehaske ontdekt dankzij corona een gat in de 
markt: fitnessles bij de mensen thuis 

Terwijl menig ondernemer de moed in de schoenen is gezakt met weer een lockdown, ontdekte 
Sayan Bervoets uit Oudehaske dankzij corona een gat in de markt: fitnessles bij mensen 
thuis. Hij heeft er een bus voor aangeschaft. ‘Fitnessbusje komt zo.’ 

‘Toen we in februari niet meer binnen mochten sporten, ben ik trainingen thuis gaan geven. 
Eerst kwam ik op een fietsje langs met een paar elastieken. Maar toen er ook behoefte bleek 
aan gewichten en ander materiaal werd dat lastig.’ 

Ook een bakfiets bleek niet geschikt waarop hij maar een bakwagen aanschafte. ‘Het was best 
een stap en een hele investering maar ik heb er geen moment spijt van. Het heeft me heel wat 
opgeleverd. De meeste klanten zitten in Oudehaske maar ik kom ook in Heerenveen en Joure. 
Dankzij mijn bus kan ik in deze lastige tijden eigenlijk overal op inspelen.’ 

Dat moest hij al eerder in maart 2020. Uitgerekend begin dat jaar voor zichzelf begonnen in 
de tot fitnesscentrum omgebouwde voormalige school, moest hij na drie maanden door corona 
de deur sluiten. Met onlinelessen via Zoom wist hij een voortijdig einde aan zijn droom te 
voorkomen vertelde hij eerder in deze krant. 

Dankzij die stap en later het thuis aanbieden van lessen plus buiten fitnessles geven naast 
zijn centrum, gaat het hem zelfs in deze coronatijd voor de wind. Hij heef al twee assistenten 
in dienst genomen die zo nu en dan bij springen. 

Van de ongeveer 130 klanten zijn er 15 bij wie hij langsgaat. ‘Het sporten gebeurt buiten, 
meestal op een parkeerterreintje om de hoek. De spullen liggen op karretjes die ik niet even 
bij mensen naar binnenrijd.’ Kwetsbare apparaten als loopbanden gaan ook niet mee.  

Hij denkt dat ook na corona een groep mensen thuis wil blijven fitnessen. ‘Ze vinden het wel 
makkelijk, hoeven geen oppas te regelen en zo. Ik heb dankzij corona een niche in de markt 
ontdekt.’ 

De buitenlessen hebben hem al nieuwe klanten opgeleverd. ‘Mensen staan raar te kijken als 
ze op een parkeerterreintje een groepje zien staan te fitnessen. Ze gaan langzamer rijden of, 
als ze langslopen, blijven ze even staan kijken. Een enkeling heeft zich ook opgegeven toen ze 
ons buiten bezig zagen.’ 

Bervoets beseft dat zijn oplossing niet voor iedere sportschool opgaat. ‘Ik heb een kleine 
sportschool met vooral klanten in de directe omgeving. Als je 2000 klanten hebt, kun je niet 
aanbieden bij ze langs te komen.’  
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Hij merkt dat er veel behoefte is in groepsverband te sporten en fitnessen. ‘Door thuiswerken 
zitten we hele dagen en is het lastig de discipline op te brengen om te bewegen. Ik ken al mijn 
klanten persoonlijk. Mis ik iemand een tijdje dan app ik hoe het er mee staat en of ze nog een 
keer komen. Het is fijn te weten dat je op een training wordt gemist en dat kan je over een 
drempel heen helpen.’ Bron: Friesch Dagblad, 22 december 2021. 

Zeister partij neemt afstand van Holocaust-vergelijking en corona-
uitspraken eigen fractievoorzitter 

De lokale partij Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) neemt afstand van corona-uitspraken van 
haar eigen fractievoorzitter Carlo Fiscalini. In een lokale krant sprak hij onder meer over 
'vaccin'-slachtoffers en op Twitter deelde hij een bericht waarin het coronabeleid wordt 
vergeleken met de Holocaust. 

In de Tweet die Fiscalini deelde stond: ‘De les van Auschwitz is dat je niet moet wachten met 
verzet totdat de ovens staan.’ Partijgenoot Jan Bredius is niet blij met die woorden. ‘De 
rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog 
onnodig en kwetsend zijn.’ Daarmee doelt Bredius op het feit dat Forum voor Democratie-
leider Thierry Baudet vorige week hoorde dat hij tweets moest verwijderen waarin hij 
coronabeleid met de Holocaust vergelijkt. 

Niet alleen op Twitter sprak Fiscalini zich uit. Dat deed hij ook in de Nieuwsbode. De lokale 
krant maakte een pagina waarop alle Zeister fractievoorzitters een kerstboodschap konden 
schrijven. De tekst van Fiscalini luidde: ‘De zorg verder uitgehold, maar het geld anders 
besteed. Tweedeling. Onbegrip over de maatregelen. Gaan die nog wel over volksgezondheid? 
Of spelen andere zaken? Vragen op weg naar een tweede covid-kerst. Een échte kerst. 'Vrede 
op aarde'? Met tienduizenden 'vaccin'-slachtoffers?’ 

Ook van deze woorden neemt NDZ afstand. Jan Bredius, die samen met Fiscalini in de 
gemeenteraad zit, benadrukt dat zijn partij niet tegen vaccineren is. ‘Het zijn uitspraken van 
strikt persoonlijke aard. We onderzoeken de precieze omstandigheden waarin de uiting is 
gepubliceerd en welke gevolgen dat precies zal hebben.’ 

Ondertussen zwijgt Fiscalini. RTV Utrecht heeft geprobeerd contact met hem op te nemen, 
maar zonder resultaat. Jan Bredius zegt dat zijn partijleider zich vorige week heeft ziekgemeld. 
Wat er precies met hem aan de hand is, is volgens Bredius privé. 

Het fractievoorzitterschap van NDZ wordt voorlopig overgenomen door Bredius. De partij heeft 
in totaal drie zetels in de gemeenteraad. Eerder waren dat er nog vier, maar vorig jaar stapte 
raadslid Hannie Van Kippersluis uit de partij en ging als eenmansfractie verder. Bron: RTV 
Utrecht, 22 december 2021. 

Voetbalclub Salernitana mag niet reizen wegens corona 

De Italiaanse Serie A krijgt dinsdagavond te maken met de eerste afgelasting vanwege corona 
van dit seizoen. Bij hekkensluiter Salernitana is sprake van een corona-uitbraak waardoor de 
ploeg niet heeft kunnen afreizen naar Udine. Daar staat dinsdagavond het competitieduel met 
Udinese op het programma. 

Salernitana meldde dinsdag dat de plaatselijke gezondheidsautoriteiten deelname aan 
sportevenementen heeft verboden nadat een aantal coronabesmettingen bij de club waren 
geconstateerd. De organisatie achter de Serie A heeft nog niet gereageerd, het duel staat 
officieel nog steeds op het programma voor 18.30 uur. 

Salernitana, waar de Fransman Franck Ribéry onder contract staat, is twintigste en laatste 
in de Serie A met 8 punten. Udinese is de nummer 14. Bron: RTL Nieuws, 21 december 2021. 
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Nieuwe ronde, nieuwe regels: frustratie over strengere steun aan zzp’ers 

Het chagrijn bij gemeenten over coronasteun aan zzp’ers neemt sinds de nieuwe lockdown 
toe. De spelregels zijn namelijk veranderd en per saldo strenger geworden. Dat leidt tot 
frustratie bij ondernemers én een hoop extra werk voor ambtenaren.  

Wie als zelfstandig ondernemer fors door corona wordt geraakt, kon tot voor kort bij de 
gemeente aankloppen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 
(Tozo). Maar aan die mogelijkheid kwam per 1 oktober een einde. Op zich niet zonder reden: 
de economie groeide al maanden als kool. En bij grootschalige economische steun worden óók 
bedrijven in stand gehouden die het onder normale omstandigheden niet zouden redden. 

Daarom moest ook de steun aan zzp’ers weer tot normale proporties worden teruggebracht. 
De Tozo verdween, ook omdat er buiten de coronaregelingen om al een steunmaatregel bestaat 
voor zelfstandig ondernemers die tijdelijk in de knel komen: het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz). Wie als – bijvoorbeeld – festivalorganisator nog steeds flink last heeft van 
de pandemie, kan een beroep doen op het Bbz. De regeling is voor de gelegenheid iets 
vereenvoudigd, maar is in enkele opzichten alsnog strenger dan de Tozo was. 

Het voornaamste verschil: bij het Bbz vindt een ‘levensvatbaarheidstoets’ plaats. De gemeente 
moet bij een steunaanvraag dus ook beoordelen of een bedrijf nog toekomst heeft. Met de 
kennis van oktober is dat niet onlogisch: zo voorkomt de overheid immers dat ze bedrijven in 
stand houdt die het toch al niet zouden redden. Maar de realiteit van december is dat het land 
weer in lockdown is. Het aantal zzp’ers dat zich op steun beroept, is daardoor veel groter dan 
voorzien.  

Gevolg is dat al die ondernemers nu met extra papierwerk te maken krijgen: zij moeten met 
veel meer gegevens over de brug komen. Gemeenten hebben vervolgens een hoop extra werk 
aan de beoordeling. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink trok er woensdag in 
een stevige brief aan de gemeenteraad over aan de bel. ‘De complexiteit van het Bbz zorgt 
ervoor dat het aanvraagproces veel meer tijd kost dan bij de Tozo’, schrijft hij. 

Groot Wassink ergert zich aan ‘de voortdurende ad-hoc besluitvorming zonder langere 
termijnvisie.’ ‘De crisis is duidelijk nog niet voorbij. Terwijl veel zelfstandig ondernemers nog 
steeds onverwacht met ingrijpende beperkende maatregelen worden geconfronteerd, wordt 
onvoldoende aandacht besteed aan consistente en ruimhartige inkomensondersteuning. Het 
is nu echt van groot belang dat het kabinet keuzes voor langere termijn gaat maken zodat niet 
iedere drie maanden een nieuw aanvraagproces moet worden ingeregeld.’  

Terug naar de Tozo dan maar weer? Dat liever niet, zeggen zowel Groot Wassink als de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Dan moeten gemeenten wéér de systemen 
omgooien, en ook ondernemers raken dan het spoor bijster’, verduidelijkt Peter Heijkoop, 
wethouder in Dordrecht en voorzitter van de VNG-commissie die over sociale zaken gaat. ‘Wij 
zeggen: hou die Bbz nu aan. En zorg dat gemeenten ook de kans krijgen om coulant met zo’n 
levensvatbaarheidstoets om te gaan.’ 

Heijkoop benadrukt – net als zijn Amsterdamse collega – het belang van een plan voor de 
langere termijn. ‘Dan gaat het niet over 2030, maar vooral over de vraag: ‘hoe kom je het 
komende jaar door?’ Zonder dat je bij toenemende besmettingen steeds opnieuw moet gaan 
praten over wel of geen verlenging van één maand.’ Bron: Trouw, 22 december 2021. 

World Economic Forum in Davos weer uitgesteld door corona 

Het World Economic Forum in Davos is vanwege corona uitgesteld. De economische top, die 
pre-corona jaarlijks in het Zwitserse skidorp werd gehouden, stond voor volgende maand op 
de planning. Maar de organisatie heeft de ontmoeting verzet naar medio volgend jaar vanwege 
de onzekerheid rond de Omikron-variant van het virus. 



58 
 

 
Doorgaans komen regeringsleiders en andere politici, maar ook topbestuurders uit het 
bedrijfsleven aan het begin van het jaar in Davos bijeen om te bespreken wat de wereld nodig 
heeft. In verband met de virusuitbraak ging de top vorig jaar helemaal niet door. Aanvankelijk 
werd de bijeenkomst verplaatst naar mei met als locatie Singapore. Door de verdere 
verspreiding van het coronavirus koos de organisatie er echter in februari al voor om de top 
verder uit te stellen, tot augustus. Daarna ging er in zijn geheel een streep doorheen. Wel 
volgde een virtuele bijeenkomst, de Davos Agenda. 

Het evenement vindt al decennia vrijwel ieder jaar plaats in Davos. Het Zwitserse skioord werd 
iedere winter een week overgenomen door de mondiale politieke en bedrijfselite. Alleen in 
2002, in de nasleep van de terroristische aanslagen in New York, verhuisde de bijeenkomst 
uit solidariteit voor een keer naar die Amerikaanse miljoenenstad. Bron: Executive Finance, 
22 december 2021. 

Corona-afdeling SKB: ‘We zetten er met zijn allen de schouders onder’  
 
Het aantal corona-besmettingen lijkt nu iets te stagneren. En op dit moment worden er iets 
minder mensen met deze ziekte opgenomen dan een paar weken geleden. Niettemin gaat op 
de corona-afdelingen van de ziekenhuizen, die nog veelal vol liggen, de strijd onverminderd 
door. En doen artsen, verpleegkundigen, stagiaires, buddy’s, fysiotherapeuten, logopedisten 
en vele anderen er alles aan om hun patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en te begeleiden 
op hun weg naar herstel. 
 
Dat is zeer zeker het geval op de corona-afdeling van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
(SKB), waar ze op dit moment een corona-afdeling met twintig bedden hebben en nog eens vijf 
bedden op de corona-IC. Achterhoek Nieuws bracht onlangs een bezoek aan de corona-
afdeling van het SKB, kreeg er een rondleiding en sprak met personeelsleden en patiënten. 
 
Zo’n afdeling is een wereld op zich, waar je niet zo maar binnen komt. En die je niet zo maar 
kan verlaten. Personeel en bezoekers dienen, voordat ze door een speciaal geplaatste deur 
naar binnen gaan, zich in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte te hullen in een schort, 
speciaal mondmasker, handschoenen en muts. Die beschermende kleding moet iedereen voor 
het verlaten van de afdeling uittrekken en volgens een bepaald protocol, duidelijk gemaakt op 
een afbeelding, in een afvalbak stoppen. Tijdens het uitkleden moeten diverse keren de 
handen worden gedesinfecteerd. De corona-afdeling van het SKB heeft ook haar eigen 
opslagruimtes voor linnengoed, bloeddrukmeters en middelen om patiënten zuurstof en vocht 
toe te dienen. ‘Maar er liggen bijvoorbeeld ook koptelefoons die mensen kunnen gebruiken als 
ze televisie kijken’, vertelt leidinggevende Desiree Geurink. ‘We proberen het voor de patiënten 
zo aangenaam mogelijk te maken’, zo vult Hanneke Groot Nibbelink, communicatieadviseur 
in het SKB, aan.  
 
De corona-afdeling van het Winterswijkse ziekenhuis is gevestigd op een afdeling waar 
normaal gesproken mensen voor interne geneeskunde of een kankerbehandeling worden 
opgenomen. Deze zorg vindt nu niet hier maar op een andere afdeling plaats, waardoor daar 
de druk ook flink oploopt en zij ook extra diensten werken’, aldus Geurkink. ‘We hebben de 
zorg dan ook anders moeten organiseren. Zo wisselen we personeel en kennis uit. 
Oncologieverpleegkundigen werken op andere verpleegafdelingen en longverpleegkundigen 
werken nu op deze afdeling.’  
 
De corona-afdeling is begonnen met acht patiënten, later werden dat er dertien, sinds vorige 
maand zijn het er dus maximaal twintig. ‘In geval van code zwart hebben we hebben ruimte 
voor nog meer coronapatiënten, maar dan moeten we wel extra personeel inzetten’, vertelt 
Geurkink. Of de corona-afdeling van het SKB ooit nog eens meer mensen moet opvangen, is 
een beslissing die landelijk wordt genomen. Hoe dat dan binnen de regio wordt verdeeld, 
beslist het Regionaal Orgaan Acute Zorg, waarbij naast het Winterswijkse ziekenhuis het 
Medisch Spectrum Twente in Enschede en de ziekenhuizen van de Zorggroep Twente in Almelo 
en Hengelo zijn aangesloten. ‘Als het aantal ziekenhuisopnames oploopt en we moeten nog 



59 
 

verder opschalen, dan heeft dat consequenties voor andere afdelingen en komt de reguliere 
zorg verder in het gedrang.’ 

Het SKB kan in dat geval alleen nog zorg verlenen die echt door moet gaan. Dan moet je 
denken aan acute zorg, zoals coronazorg, hartinfarcten, hersenbloedingen en trauma na een 
ongeluk . Zo worden in de huidige situatie bijvoorbeeld operaties aan heupen en knieën in 
principe niet meer gepland. ‘Alleen de zorg die binnen zes weken nodig is, voeren we nog uit, 
dat is landelijk zo bepaald’, zo geeft Groot Nibbelink aan. ‘Mensen die zorg nodig hebben die 
langer dan zes weken kan wachten, moeten helaas wachten. Anders is het voor ziekenhuizen 
niet te organiseren. Daarom is het belangrijk dat er niet meer mensen besmet worden. Dat 
zou ten koste gaan van de zorg en het personeel. Want hoe meer coronapatiënten, hoe meer 
personeel we hiervoor nodig hebben.’ 

En een toenemend aantal besmettingen zou ook inhouden dat de mensen die nu op de corona-
afdeling van het SKB werken, meer uren moeten gaan werken. Terwijl de verpleegkundigen 
(zes in de dagdienst, vier in de avond en twee in de nacht) het al zwaar genoeg hebben met 
hun diensten van acht uur waarbij ze vrijwel constant in hun warme, beschermende kleding 
moeten rondlopen tot ze weer pauze hebben. 

‘Wat de werkdruk betreft, zijn we blij dat we de beschikking hebben over buddy’s, veelal oud-
verpleegkundigen die ouder zijn dan 65 jaar. Zij zorgen ‘s nachts voor extra handen. Als we 
hen niet hadden gehad, hadden onze verpleegkundigen nog meer uren moeten werken’, vertelt 
Geurink. ‘En meer uren werken betekent ook vaak weer extra druk op de thuissituatie’, zo 
vult Groot Nibbelink aan. ‘Want veel collega’s hebben een gezin en hebben bijvoorbeeld te 
maken met een oppas.’ 

Hoewel het werk op de corona-afdeling fysiek dus zwaar is, klaagt het personeel dat er aan de 
slag is, niet. ‘Je zou denken dat er wel eens gemopperd wordt’, aldus Geurink. ‘Niet dus. Er 
heerst meer een stemming van: ‘We zetten er met zijn allen de schouders onder.’ 

Ook mentaal wordt er veel van de verpleegkundigen en andere op de corona-afdeling 
werkzame personeelsleden gevraagd. ‘Soms denken mensen dat we ons in perioden dat er niet 
zo veel besmettingen zijn, rustig voorbereiden op de volgende golf’, vertelt Geurink. ‘Maar dan 
richten we ons juist weer op de reguliere zorg en het inhalen van uitgestelde zorg. Dat maakt 
dat er weinig tijd is om op adem te komen.’ 

Het SKB doet er echter alles aan om de verpleegkundigen en andere personeelsleden van de 
corona-afdeling mentaal fit te houden. ‘De mensen kunnen een beroep doen op het 
supportteam, dat bestaat uit onder anderen psychologen en geestelijk verzorgers. Onze 
collega’s kunnen alleen en in groepsverband met hen gaan praten. En onze collega’s hebben 
ook veel steun aan elkaar.’ Bron: Achterhoek Nieuws, 21 december 2021. 

Speciale corona-unit in Jacobkliniek om ziekenhuizen te ontlasten 
De beschermde pakken zijn aan en zuurstofapparatuur staat weer klaar. Opnieuw is er in 
revalidatiecentrum Jacobkliniek in Haarlem een aparte covidafdeling ingericht. De veertien 
plekken zijn er voornamelijk om ziekenhuizen te ontlasten. 
 
Veel coronapatiënten die op de unit liggen, komen uit het Spaarne Gasthuis. ‘Ze zijn nog te 
ziek om thuis verder te herstellen, maar kunnen ook niet meer in ziekenhuis blijven’, zegt 
Caroline van den Berge van de overkoepelde organisatie Sint Jacob. 
 
‘Ze vallen eigenlijk tussen hun huis en het ziekenhuis in’, vervolgt Van den Berge. ‘Daarnaast 
wordt er ook ‘post-covid-zorg’ geboden: een revalidatietraject voor mensen die genezen zijn 
van corona, maar nog steeds klachten hebben.’  
 
In de Jacobkliniek wordt revalidatiezorg geboden. De corona-afdeling zit op een gedeelte van 
de vierde verdieping van het gebouw en staat los van de zorg die er wordt gegeven. Wel is er 
volgens Van den Berge nog ruimte om op te schalen, als dat nodig is.  



60 
 

De medewerkers op de afdeling zijn er speciaal voor geschoold. ‘Ze hebben beschermende 
pakken aan en weten met de zuurstofapparatuur om te gaan’, vervolgt Van den Berge. ‘Veel 
van hen hebben eerder in 2020 op de afdeling gewerkt.’ 
 
Tijdens verschillende overleggen tussen zorgorganisaties in Zuid-Kennemerland kwam het 
verzoek bij Sint Jacob terecht om de afdeling weer te openen. ‘Inmiddels is de unit open en is 
die bijna constant vol’, vertelt Nancy Weema, manager van de Jacobkliniek.  
 
‘Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de ketenzorg door het opvangen van de vele 
coronapatiënten.’ 
 
Weema is trots op haar medewerkers. ‘Vanuit onze eerdere ervaring met de covid-unit weten 
we hoe zwaar het  verlenen van de zorg is. Ik heb dan ook veel bewondering voor het team dat 
24 uur per dag met energie en betrokkenheid deze cliënten verzorgd.’ Bron: Haarlem 105, 21 
december 2021.  
 
Sport Kort: Isco en Alaba ontbreken bij Real Madrid vanwege corona 
 
In de rubriek Sport Kort besteedt Telesport aandacht aan het dagelijkse nieuws. Deze rubriek 
wordt gedurende de dag continu ververst met het laatste nieuws en de prestaties van onze 
landgenoten bij diverse sportevenementen. 
 
Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, 
autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, 
waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort 
komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod. 
 
Middenvelder Isco en verdediger David Alaba kunnen woensdag niet meedoen in de 
competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Athletic Club. Beide spelers hebben positief getest 
op het coronavirus. 
 
Het tweetal voegt zich bij zes spelers die juist herstellende zijn van corona, te weten Marco 
Asensio, Gareth Bale, Andriy Lunin, Rodrygo, Luka Modric en Marcelo. Ook assistent Davide 
Ancelotti, zoon van hoofdtrainer Carlo Ancelotti, is op de weg terug na een coronabesmetting. 
 
De afspraak in de Spaanse competitie is dat een club moet spelen als er dertien spelers 
beschikbaar zijn. Vijf van hen en een doelman moeten spelers uit de A-selectie zijn. 
Gevaccineerde spelers mogen in de selectie terugkeren zodra ze negatief hebben getest. Bron: 
De Telegraaf, 22 december 2021. 
 
Ook in Duitsland blijven voetbalstadions voorlopig leeg 
 
Bij voetbalwedstrijden in Duitsland is voorlopig geen publiek welkom. Dat is een van de 
maatregelen die bondskanselier Olaf Scholz dinsdag bekendmaakte vanwege de oplopende 
cijfers van het coronavirus.  
 
Het besluit gaat in vanaf 28 december. De hoogste voetbalcompetitie, de Bundesliga, ligt sinds 
afgelopen weekeinde vanwege een winterstop echter al stil. De eerste speelronde staat gepland 
voor het weekeinde van vrijdag 7 tot en met zondag 9 januari. 
 
‘Vanaf 28 december zullen grote georganiseerde evenementen niet meer plaatsvinden met 
toeschouwers, dit geldt met name voor voetbalwedstrijden’, aldus Scholz. Bron: De Telegraaf, 
22 december 2021. 
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Sanne Van Dijke verkozen tot judoka van het jaar  
 
Sanne Van Dijke is verkozen tot judoka van het jaar 2021. Ze kreeg 74 procent van de 
stemmen van een vakjury, bestaande uit journalisten en judokenners en zo’n 2000 
judoliefhebbers die online hun stem hebben uitgebracht. 

Van Dijke, uitkomend in de klasse tot 70 kilogram, pakte brons op de Olympische Spelen van 
Tokio. Ze werd Europees kampioene en verliet met een bronzen plak het WK en de Grand 
Slam van Tel Aviv. 

Sanne Vermeer (-63 kg) en Simeon Catharina (-100 kg) waren ook genomineerd. Vermeer 
stond op elk toernooi waar ze aan deelnam op het podium. Catharina won goud op de Grand 
Slam van Kazan en brons in Parijs en Zagreb. Bron: De Telegraaf, 22 december 2021. 

Voorzitter Afrikaanse voetbalbond ziet Afrika Cup doorgaan 

De Afrika Cup gaat volgende maand door. Dat zegt Patrice Motsepe, voorzitter van de 
Afrikaanse voetbalbond CAF. ‘Ik ga op 9 januari naar de openingswedstrijd tussen Kameroen 
en Burkina Faso kijken’, stelde hij. 

Motsepe reageerde op berichten in de media dat de Afrikaanse voetbalfederatie zou overwegen 
om het toernooi uit te stellen, uit angst voor de Omikron-variant van het coronavirus die voor 
het eerst in Zuid-Afrika werd ontdekt. 

De European Club Association (ECA), de belangenbehartiger van de grootste voetbalclubs van 
Europa, dreigde vorige week geen spelers vrij te geven voor de Afrika Cup. ‘Voor zover wij 
weten heeft de Afrikaanse voetbalfederatie CAF nog geen geschikt medisch en operationeel 
protocol voor het toernooi. Daardoor zijn clubs nog niet in staat om spelers voor de Afrika Cup 
vrij te geven’, stelde de ECA. Volgens Motsepe ligt de organisatie van de Afrika Cup in 
Kameroen op schema. 

De zorgen over de Afrika Cup namen de afgelopen weken toe vanwege de Omikron-variant. 
Niet alleen bondscoaches van deelnemende landen vroegen zich af of het wel verstandig is het 
toernooi volgende maand in Kameroen te houden. Engelse voetbalclubs staan ook niet te 
popelen om hun Afrikaanse spelers af te vaardigen. 

Bij terugkeer in Groot-Brittannië zouden die eerst weer in quarantaine moeten voordat ze weer 
in de Premier League mogen uitkomen. Het Engelse profvoetbal heeft al veel last de pandemie. 
Veel duels werden recentelijk uitgesteld na een corona-uitbraak bij een club. 

In Nederland volgen onder meer Ajax en PSV de ontwikkelingen rond de Afrika Cup op de 
voet. Deze clubs treffen elkaar op 23 januari in Eindhoven. Middenvelder Ibrahim Sangaré 
van PSV en topscorer Sébastien Haller van Ajax zijn normaal gesproken basisspelers bij 
Ivoorkust, dat zich ook voor de Afrika Cup heeft geplaatst. Bron: De Telegraaf, 22 december 
2021. 

Schotse sportwedstrijden vanaf zondag drie weken zonder publiek 

Trainer Giovanni Van Bronckhorst voetbalt met Glasgow Rangers rond de feestdagen in 
nagenoeg lege stadions. De Schotse regering heeft besloten om vanaf zondag drie weken 
nauwelijks publiek toe te laten bij grote sportevenementen, uit angst voor de Omikron-variant 
van het coronavirus. 
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Er zijn nog maar 500 fans welkom bij iedere wedstrijd. Veel clubs vragen zich af of dat nog 
wel de moeite waard is. ‘Dit komt er uiteraard bijna op neer dat voetbalwedstrijden zonder 
publiek zullen plaatsvinden’, reageerde de Schotse premier Nicola Sturgeon. 

Rangers speelt komende zondag tegen Sint Mirren. Drie dagen later staat een uitduel met 
Aberdeen op het programma. Voor 2 januari is de topper tegen Celtic op de agenda gezet. 
Daarna ligt de Schotse voetbalcompetitie drie weken stil voor een winterstop. Bron: De 
Telegraaf, 22 december 2021. 

Voetbalclub Salernitana mag niet reizen wegens corona 

De Italiaanse Serie A krijgt dinsdagavond te maken met de eerste afgelasting vanwege corona 
van dit seizoen. Bij hekkensluiter Salernitana is sprake van een corona-uitbraak waardoor de 
ploeg niet is kunnen afreizen naar Udine. Daar staat dinsdagavond het competitieduel met 
Udinese op het programma. 

Salernitana meldde dinsdag dat de plaatselijke gezondheidsautoriteiten deelname aan 
sportevenementen heeft verboden nadat een aantal coronabesmettingen bij de club waren 
geconstateerd. De organisatie achter de Serie A heeft nog niet gereageerd, het duel staat 
officieel nog steeds op het programma voor 18.30 uur. 

Salernitana, waar de Fransman Franck Ribéry onder contract staat, is twintigste en laatste 
in de Serie A met 8 punten. Udinese is de nummer 14. Bron: De Telegraaf, 22 december 2021. 

Manchester United opent trainingscomplex weer na coronagolf 

Manchester United heeft trainingscomplex Carrington weer geopend. De Engelse voetbalclub 
besloot het complex vorige week te sluiten vanwege een golf aan coronagevallen binnen de 
selectie. De competitiewedstrijden van ManUnited tegen Brentford en Brighton & Hove Albion 
gingen niet door. 

Nu Carrington weer open is, kan manager Ralf Rangnick voorzichtig gaan beginnen aan de 
voorbereiding op het duel met Newcastle United. Die wedstrijd staat volgende week maandag 
op Sint James’ Park op het programma. De voetballers van United, onder wie Donny van de 
Beek en Cristiano Ronaldo, keren gespreid terug op het trainingscomplex. Dat betekent dat 
een serieuze groepstraining er voorlopig niet in zit. 

Heel wat clubs uit de Premier League hebben vanwege de opkomst van de Omikron-variant te 
maken met veel besmettingen binnen hun selectie. Afgelopen week gingen daardoor veel 
wedstrijden niet door. De organisatie van de Premier League besloot maandag na overleg met 
de clubs dat het programma rond de feestdagen blijft staan. De wedstrijden gaan door zolang 
de teams een bepaald aantal spelers tot hun beschikking hebben. Bron: De Telegraaf, 22 
december 2021. 

Tata Steel Chess schrapt amateurtoernooi wegens corona 

Op het Tata Steel Chess Tournament, het schaaktoernooi van Wijk aan Zee, komen begin 
volgend jaar alleen beroepsschakers uit. Vanwege de coronasituatie heeft de organisatie van 
het prestigieuze evenement besloten de wedstrijden in de amateurgroepen te schrappen. 
Eerder werd al bekend dat publiek niet welkom is bij het toernooi dat op 14 januari begint. In 
het hoofdtoernooi spelen onder anderen wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen en 
de Nederlanders Jorden van Foreest en Anish Giri. 

Voor de spelers net onder de wereldtop is er een challengertoernooi met daarin de 
Nederlanders Max Warmerdam, Erwin l’Ami en Lucas van Foreest. Met het slechts toelaten 
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van topsporters volgt de organisatie de huidige richtlijn uit het topsportbeleid van de overheid 
en NOC*NSF. 

Het toernooi is online te volgen. Ook het jaarlijkse Tata Steel Chess Festival (22 en 23 januari) 
voor kinderen wordt noodgedwongen op virtuele basis gehouden. De organisatie spreekt de 
hoop uit in 2023 tijdens de 85e editie weer amateurschakers en publiek te kunnen toelaten. 
Bron: De Telegraaf, 22 december 2021. 

Winkel Boelens in Emmen open, maar vanwege corona alleen voor 
postzaken. 

Het gevloek, getier en gescheld is werkelijk niet van de lucht. Alsof wij hierom hebben 
gevraagd. 

Postzaken afhandelen en verder niets. Dat is wat Roelof en Renate Boelens sinds de nieuwe 
lockdown mogen doen in hun tabaksspeciaalzaak annex boekenwinkel in Emmen. Het stel 
baalt. Van de maatregelen, maar ook van klanten die het blijkbaar niet willen begrijpen. ‘Er 
zijn mensen die ons echt verrot schelden. Alsof wij hierom hebben gevraagd.’ 

Boelens is een begrip in Emmermeer, de oudste wijk van Emmen. De tabaksspeciaalzaak 
annex boekenwinkel bestaat al 62 jaar en is daarmee de oudste nog bestaande winkel in de 
wijk. Egbert en Alie Boelens, de ouders van Roelof, openden de winkel in 1960 aan de 
Warmeerweg. Bron: Dagblad van het Noorden, 21 december 2021. 

 

Roelof en Renate Boelens in hun zaak, de oudste nog bestaande winkel in de Emmer wijk 
Emmermeer. Het werk is wel eens leuker geweest. Foto: Boudewijn Benting/Jan Willem 
Horstman. 

Ook fysiotherapeuten en logopedisten onmisbaar op corona-afdeling 
 
Het zijn niet alleen de verpleegkundigen en artsen die belangrijk zijn voor de patiënten van de 
corona-afdeling van het SKB, ook het team van fysiotherapeuten en logopedisten hebben een 
groot aandeel in het herstelproces van de mensen met wie ze te maken krijgen. Fysiotherapeut 
Anne helpt patiënten zo veel mogelijk te bewegen binnen de grenzen van wat zij op dat moment 
aan kunnen, terwijl logopediste Annemiek probeert hen zo veilig mogelijk te laten eten en 
drinken. 
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Omdat corona vaak een aanslag op de fitheid is, wil een patiënt zich zo min mogelijk 
inspannen om een gevoel van oververmoeidheid te voorkomen. Fysiotherapeut Anne. ‘Wij 
helpen patiënten zo veel mogelijk te bewegen binnen de grenzen van wat zij op dat moment 
aan kunnen. Patiënten die die corona hebben kunnen namelijk enorm verzwakt zijn. Een 
patiënt moet dan juist niet nog vermoeider worden. Daarbij begeleid ik als fysiotherapeut. We 
zetten hulpmiddelen in, meten en kijken hoe een patiënt reageert op kleine inspanning. En 
dat kan al het zitten op de stoel zijn of lopen naar het toilet. Want je moet voorkomen dat 
kracht en conditie al te ver achteruit gaan’, vertelt Anne, die ook alert is op de hoeveelheid 
zuurstof die patiënten, indien nodig, krijgen toegediend. ‘Ik moet bijvoorbeeld bekijken hoe 
het lichaam reageert en herstelt als het minder zuurstof krijgt.’  

Annemiek ziet er als logopediste vooral op toe dat patiënten van de corona-afdeling veilig 
kunnen eten en drinken. ‘Sommigen hebben moeite met kauwen en slikken en waardoor eten 
niet lukt. Dat betekent dat ze alleen maar zwakker worden. Dat moeten we voorkomen. Dus 
wordt de consistentie van het eten aangepast en zorgen we ervoor dat ze zich niet verslikken.’ 
Als patiënten moeite blijven houden met slikken, leert Annemiek hen een techniek aan 
waardoor eten toch lukt. ‘Ik geef hen aan hoe ze gemakkelijker en veiliger kunnen slikken.’ 
Bron: Achterhoek Nieuws, 21 december 2021.  

Veel moeders met corona gaan compleet onderuit: ziekenhuizen moeten 
verscheurende keuzes maken 
 

 

©  PDW – VUM  

 
In deze vierde golf worden de diensten neonatologie van onze ziekenhuizen vaker 
geconfronteerd met zwangere moeders die besmet zijn corona. Dat stelt hen voor een 
verscheurende keuze die ze liever niet willen maken. ‘Als je zwanger bent, laat je dan alsjeblieft 
vaccineren’, aldus de woordvoerder. Bron: Nieuwsblad.be, 22 december 2021.    
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Negentig  procent van de mensheid is enkel nog bezig met corona: Angst 
verkoopt  

 De Covid-crisis doet de gemoederen oplopen, ook in de media is dat niet anders. Francois Balloux, 
een prominente epidemioloog, die het eerste grootschalige sequentieproject van het Sars-CoV2-
genoom leidde, zegt daarover: ‘De pandemie heeft een ware markt voor Gloom and doom gecreëerd.’ 

Hij noemt zichzelf een ‘Covid hope-monger’, vanwege zijn eerder neutrale kijk op de ziekte, 
ondanks het feit dat hij naar eigen zeggen een ‘diepgrondig pessimistische en cynische kijk 
op het leven’ heeft. Hij voegt daar aan toe: ‘Ik selecteer niet mijn meest negatieve meningen 
voor persoonlijk of financieel gewin. Ik denk dat een meer pessimistische kijk op Covid veel 
gunstiger zou zijn geweest voor mijn carrière, wetenschappelijke status en publiek bereik.’  

 Hij  waarschuwt  bovendien: ‘Terreur, onheil en somberheid prediken vanuit een 
gezaghebbende positie, hoe goed bedoeld de achterliggende doelstellingen ook zijn, kan ik niet 
goedkeuren. Gezondheidsmaatregelen zijn enkel te rechtvaardigen wanneer er hoop en 
duidelijke eindpunten zijn.’  

 

In dat opzicht stelde hij ook dat meer informatie over de Omikron-variant van Covid, die slecht 
goed is voor 1,7 procent van de hospitalisaties in Zuid-Afrika – dat weliswaar een veel jongere 
bevolking heeft dan de Europese, nu duidelijk maakt dat ‘Omikrons vermogen om het 
immuunsysteem van zijn gastheer (gedeeltelijk) te omzeilen, waarschijnlijk ten koste [gaat] 
van diens replicatievermogen en pathogeniciteit.’ Volgens hem komt het meest optimistisch 
denkbare scenario uit, waarbij we ‘very lucky’ zijn, omdat de variant dus minder schadelijk 
blijkt te zijn dan mogelijk was geweest.   

De vraag die zich dan onmiddellijk stelt, is of allerlei extreme nieuwe Covidmaatregelen, zoals 
lockdowns, dan wel nodig zijn. Het ‘voorzorgprincipe’ is hier een bedenkelijke leidraad, toch 
in die zin dat we maatregelen zouden moeten nemen ook als er wetenschappelijke evidentie 
niet aanwezig is. Uiteraard zullen de voorstanders van lockdowns nu wel zeggen dat zelfs met 
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een heel milde variant, de ziekenhuizen dit niet aankunnen, maar het belangrijkste punt hier 
is dat meer gematigde stemmen minder worden gehoord dan alarmisten van allerlei pluimage.  

Los van het Covid-debat gaan media maar al te gretig in op allerlei angsten om ofwel geld te 
verdienen, ofwel een bepaalde ideologische voorkeur te promoten.  

Een voorbeeld hiervan is hoe de Britse centrum-linkse krant The Guardian bericht over nieuw 
wetenschappelijk artikel in Nature. The Guardian bloklettert namelijk: ‘Vetzuur gevonden in 
palmolie gelinkt aan verspreiding van kanker.’ Pas halverwege het artikel maakt het duidelijk 
dat palmitinezuur ‘wordt aangetroffen in palmolie – maar eveneens in een groot aantal 
voedingsmiddelen, zoals boter en olijfolie.’  

Daarenboven komt palmitinezuur in sommige voedingsmiddelen meer voor dan in palmolie. 
Zo vertegenwoordigt het 50 tot 60 procent van de totale hoeveelheid vetten in vlees en 
zuivelproducten, vergeleken met slechts 44 procent van de totale hoeveelheid vetten in 
palmolie. Toch koos The Guardian niet voor de titel ‘Vetzuur gevonden in vlees en 
zuivelproducten gelinkt aan verspreiding van kanker.’  

Allicht is het hier alweer te doen om de beschuldiging dat palmolie voor ontbossing zou zorgen, 
dit terwijl dit slechts voor een beperkt deel van de wereldwijde palmolieproductie een probleem 
vormt. Daarenboven houdt het ontbossingsprobleem eerder verband met armoede, gebrekkige 
eigendomsrechten en inadequate handhaving van regels om waardevolle natuur te 
beschermen.  

 

Ook soja, hout en veeteelt vormen soms een gevaar voor het milieu, en allerlei beperkingen 
voor de import van palmolieproducten, iets wat de EU voorstelt, zouden er dan ook wel eens 
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toe kunnen leiden dat bedrijven in die landen gewoon de omschakeling maken, waardoor er 
dus geen winst is voor het milieu. Dat brengt NGO’s er dan weer toe om meteen om de 
voorgestelde handelsbeperkingen zo veel mogelijk uit te breiden, maar de vraag is waar het 
allemaal stopt. Eigenlijk zouden ze zich veel beter focussen op het beter handhaven van de 
bestaande eigendomsrechten en wetgeving in de landen waar er productie plaatsvindt. 
Economische ontwikkeling en zorg voor het milieu gaan op lange termijn immers hand in 
hand. 

Naast het promoten van een ideologische agenda, proberen sommige media eenvoudigweg om 
geld te verdienen door het opzwepen van angst. Het behoort nu eenmaal tot de menselijke 
conditie dat we meer interesse hebben in de boodschap dat er iets zwaar fout aan het gaan is 
dan in de boodschap dat alles eigenlijk wel snor zit. De angst voor zware ziekte leidt in dat 
verband ook tot heel wat artikels die middelen aanprijzen om die zware ziektes, zoals kanker, 
net te voorkomen. 

Zo is er zelfs een website, met de naam ‘Kill or Cure‘, waar een zekere Paul Battley 
nauwgezet bijhoudt wanneer de Britse tabloid The Daily Mail, zowat de meest 
gelezen Engelstalige nieuwssite, het weer eens heeft over een middel dat kanker zou helpen 
voorkomen dan wel kanker zou veroorzaken – van maagzuurremmers tot yoghurt. Het mag 
allicht niet verbazen dat sommige zaken – zoals de aspirine – beide zouden doen volgens 
de Daily Mail-berichtgeving.  

Ook nam Psychology Today in 2019 een artikel uit de LA Times onder de loep, dat beweerde 
dat, volgens een studie, rode wijn kankercellen zou helpen doden en bestralingstherapie 
effectiever zou maken voor mensen die vechten tegen kanker.  

Jammer genoeg was de boodschap in het artikel onjuist, volgens Psychology Today althans, 
om te beginnen omdat de studie enkel op cellen in een petrischaaltje was uitgevoerd en niet 
op cellen in het lichaam, wat een groot verschil uitmaakt.  

Een andere studie, gepubliceerd in de British Medical Journal, legt een deel van de schuld bij 
de communicatie over onderzoek aan universiteiten. Uit de studie blijkt dat de persberichten, 
vaak opgesteld door gespecialiseerde bureaus, de bevindingen van wetenschappers vaak 
overdreven hypen, wat journalisten dan uiteraard gretig overnemen. De studie suggereert aan 
journalisten dat er al heel wat beterschap zou kunnen komen door eenvoudigweg steevast een 
link naar de oorspronkelijke studie bij artikels toe te voegen of de naam van de onderzoekers 
te vermelden. 

Fundamenteel behoort de voorkeur om naar negatief nieuws te luisteren echter wellicht tot 
onze menselijke conditie, aldus psycholoog Tom Stafford, als één van de velen die deze 
analyse maakten. Volgens hem zijn we nu eenmaal geëvolueerd naar wezens die snel reageren 
op potentiële bedreigingen. Slecht nieuws kan daarbij een signaal zijn dat we ons gedrag beter 
veranderen, willen we gevaar vermijden. Bron: Business AMD, 22 december 2021. 

Bibliotheek biedt hulp bij maken afspraak corona (booster)prik 
 
Voor het einde van dit jaar krijgen drie miljoen Nederlanders vanaf 60 jaar en ouder een 
uitnodiging om een afspraak te maken voor een extra coronavaccinatie, de boosterprik.  
 
Vanaf het moment dat een geboortejaar aan de beurt is, kan men afspraak maken. Dit kan 
telefonisch na ontvangst van de brief, maar online met de DigiD gaat sneller. Mensen die het 
lastig vinden dit zelf online te doen, kunnen voor hulp terecht bij de bibliotheek.  
 
Bibliotheken vallen onder essentiële dienstverlening, dit betekent dat de bibliotheken open 
mogen blijven voor lenen en terugbrengen van boeken, een krant of tijdschrift lezen en voor 
het gebruik maken van de studie- of internetwerkplekken. Daarnaast kunnen mensen, net 
zoals bij de coronapas, hulp krijgen in de bieb bij het maken van een afspraak voor een 
coronaprik. Dit kan tijdens de uitleen en tijdens het spreekuur eerste hulp bij online. Bij een 
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bezoek aan de Bibliotheek gelden de basis coronaregels. Alle overige activiteiten t/m 14 
januari zijn geannuleerd. 
 
Vanuit de gemeenten zijn er signalen dat huisartsen veel vragen krijgen omtrent de 
boosterprik. De Bibliotheek Rivierenland heeft daarom contact met de huisartsen om voor 
hulp bij het maken van een prikafspraak ook door te verwijzen naar de Bibliotheek. De 
uitnodiging om een afspraak te maken voor een extra coronavaccinatie krijgt men via een 
brief. Een afspraak maken kan dan ook telefonisch, maar online, met DigiD heeft de voorkeur 
en is sneller. Om hierop voorbereid te zijn, is er een demo met uitleg beschikbaar. Hierin wordt 
stap-voor-stap uitgelegd hoe dit werkt. De online uitleg is te vinden op uitlegprikafspraak.nl   
 
De bibliotheek helpt graag. Men kan langs gaan bij een vestiging in de buurt, of een afspraak 
maken voor het Spreekuur Eerste hulp bij online via 0344 - 63 99 40. Bij een bezoek aan de 
Bibliotheek gelden de basis coronaregels, zoals verplicht een mondkapje en inachtneming van 
anderhalve meter afstand. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig. Bron: Het Kontakt, 
Culemborgse Courant, 22 december 2021. 
 
Coronapillen Pfizer mogen ook in de VS gebruikt worden 
 
De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit (FDA) heeft het gebruik van de coronapillen van 
farmaceut Pfizer goedgekeurd. Het is daarmee het eerste geneesmiddel tegen Covid dat in de 
Verenigde Staten gebruikt mag worden, zij het wel alleen voor patiënten met een hoog 
gezondheidsrisico die ouder zijn dan 12 jaar.  
 
Het middel heet Paxlovid en mag sinds kort ook al in Europa worden ingezet. 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. 
 
De FDA noemde de goedkeuring ‘een grote stap voorwaarts in de strijd tegen deze wereldwijde 
pandemie.’ Officieel is Paxlovid nog niet helemaal door de screening van de FDA heen, maar 
de experts vinden het Pfizer-middel veilig genoeg om alvast in te zetten.  
 
Naar verwachting zal de FDA op korte termijn ook goedkeuring geven voor het gebruik van 
een pil van concurrent Merck, dat in Europa actief is onder de naam MSD. Dat middel heet 
molnupiravir. Bron: De Telegraaf, 22 december 2021.   
 
België legt winkelen aan banden, niet meer naar film of concert 
 
Winkelen mag in België na Kerstmis nog maar met twee personen en bioscopen, concertzalen 
en theaters gaan dicht. Met die veel lichtere maatregelen dan Nederland heeft genomen hoopt 
België het voorlopig af te kunnen tegen de oprukkende Omikron-variant van het coronavirus. 
België staat er wat beter voor dan Nederland, doordat het land een stuk verder op streek is 
met het geven van boosterprikken. Ook zijn er wat meer bedden beschikbaar op de intensive 
care. Toch dringen virologen aan op hardere maatregelen, omdat Omikron nog veel 
besmettelijker is en de nu wat dalende druk op de ziekenhuizen razendsnel kan keren. 

‘We kunnen geen risico nemen’, zegt premier Alexander De Croo na overleg met de 
verantwoordelijke ministers. Hij wijst erop dat Omikron al goed is voor drie op de tien 
coronabesmettingen en de komende dagen de deltavariant zal verdringen. Er zijn volgens hem 
extra maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat in ieder geval kinderen na de kerstvakantie 
weer naar school kunnen. En die maatregelen moeten er nu al komen, omdat de noodzaak 
steeds pas zichtbaar wordt als het te laat is. 

Die maatregelen zijn er vooral op gericht drukte te voorkomen. De winkelstraten en 
horecapleinen liepen de afgelopen dagen soms gevaarlijk vol, ook met Nederlanders die de 
lockdown in eigen land ontvluchtten. Shoppen mag straks slechts getweeën, al tellen kinderen 
niet mee. Sportwedstrijden moeten het zonder toeschouwers stellen. Kerstmarkten blijven 
toegestaan, maar alleen in de open lucht. Tenten zijn taboe. 
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De aantrekkingskracht van Belgische winkels en cafés op Nederlanders blijft zo in stand, 
sombert viroloog Marc Van Ranst. Hij had graag gezien dat bijvoorbeeld de horeca eerder zou 
sluiten. 

Dat de complete cultuursector dicht moet, gaat verder dan de deskundigen die de regering 
adviseren hadden aangeraden. Zij waarschuwen vooral voor kerstborrels, -diners en andere 
bijeenkomsten die gauw knus dreigen te worden. Maar er komt geen limiet aan het aantal 
gasten thuis. 

De maatregelen gaan op tweede kerstdag in en gelden voorlopig tot 28 januari. Begin volgend 
jaar houden de ministers ze weer tegen het licht. Bron: De Telegraaf, 22 december 2021.  

Knops stopt coronasteun Aruba, ook met andere eilanden onenigheid 

Aruba krijgt voorlopig geen coronasteun meer van Nederland, en ook met Curacao en Sint-
Maarten ligt Nederland wederom op ramkoers. De eilanden willen nog niet akkoord gaan met 
het opzetten van een speciale autoriteit die de coronasteun en bijbehorende hervormingen 
reguleert. Demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) maakt zich 
daar zorgen om, en stopt tot nader order met steun. 

Knops en de eilanden onderhandelen al bijna twee jaar over de oprichting van het zogeheten 
COHO (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling). Dit orgaan moet ervoor zorgen 
dat de eilanden hervormingen kunnen uitvoeren en in ruil daarvoor financiële steun krijgen. 
Knops was in de veronderstelling dat de eilanden in de afgelopen weken definitief akkoord 
zouden geven, omdat er afgelopen juli al overeenstemming over was. Maar tot dusver blijft het 
stil. 

‘Dat is lastig te begrijpen gelet op eerdere afspraken en baart mij grote zorgen’, aldus Knops. 
Totdat hij antwoord heeft van de eilanden, worden nieuwe voorstellen voor bijvoorbeeld 
coronasteun niet meer behandeld in de Rijksministerraad. Daaronder vallen ook nieuwe 
steunpakketten die de eilanden krijgen vanwege corona. 

Het is niet de eerste keer dat Knops en de eilanden botsen over de coronasteun en de 
voorwaarden die daaraan zijn verbonden. Sint-Maarten kreeg maandenlang geen steun 
vanwege wanbestuur rondom het vliegveld aldaar. Daarvoor werd steun aan het eiland 
stopgezet, omdat Sint-Maarten een aanklacht wegens racisme tegen Nederland had ingediend 
bij de Verenigde Naties. Nederland zou zich ‘koloniaal’ opstellen met de steunvoorwaarden. 
Bron: De Telegraaf, 22 december 2021.  

Spanje verplicht mondmasker buiten 

Uit vrees voor de oprukkende coronavariant Omikron verplicht Spanje het dragen van 
mondkapjes buiten. Eerder tijdens de coronacrisis moest buiten ook al een masker op, maar 
daar kwam in juni een einde aan, behalve op drukke plekken en binnen in openbare ruimtes. 
Het is nog niet bekend wanneer de verplichting weer ingaat. 

Spanje kampt met een explosieve toename van coronabesmettingen. Deze week werd het 
recordaantal van bijna 50.000 op een dag bereikt. De Omikron-variant is al verantwoordelijk 
voor 80 procent van alle nieuwe gevallen in de Spaanse hoofdstad Madrid, melden media. 

De regio Catalonië, waar Barcelona onder valt, kondigde al extra coronamaatregelen aan die 
vrijdag ingaan. Nachtclubs, kroegen en cafés moeten dicht, er komt een avondklok van 01.00 
uur tot 06.00 uur en de maximale bezetting in restaurants wordt flink verminderd. Ook mogen 
mensen thuis minder gasten ontvangen. De regels gelden voor vijftien dagen. Bron: De 
Telegraaf, 22 december 2021. 
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Cijfers laboratoria bevestigen snelle opmars Omikron-variant 

Testresultaten van laboratoria duiden erop dat de Omikron-variant van het coronavirus zich 
zoals verwacht snel verspreidt in Nederland. Bijna 3000 testmonsters van laboratoria die 
samenwerken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevatten 
aanwijzingen dat het om de extra besmettelijke variant gaat. 

Gegevens van de labs die het instituut heeft gepubliceerd bevestigen de trend dat Omikron op 
weg is om de dominante variant te worden. Het RIVM verwacht dat het door de snelle 
verspreiding waarschijnlijk nog voor de jaarwisseling de meest voorkomende coronavariant in 
Nederland zal zijn. 

Om de virusvarianten in de gaten te houden doet het RIVM onder meer aan kiemsurveillance. 
Iedere week worden 1500 tot 2000 positieve testmonsters aan een nadere analyse 
onderworpen. Zo wordt duidelijker welke varianten in welke mate rondgaan. Die 
kiemsurveillance ligt echter een paar weken achter op de werkelijkheid. 

Als aanvulling gebruikt het RIVM ook gegevens van laboratoria die met een speciale PCR-test 
al kunnen laten zien dat een testmonster vermoedelijk deze variant bevat. Het bewijs is dan 
niet zo hard als met de zogeheten sequentie-analyses, maar het geeft wel een goede indicatie. 
Een groot voordeel is dat de gegevens heel actueel zijn. Bron: De Telegraaf, 22 december 2021. 

Coronamaatregelen voor gevangenissen verder aangescherpt 

Ook binnen justitiële inrichtingen worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Zo 
mogen gedetineerden niet meer met bezoekers knuffelen en mag er geen bezoek zonder 
toezicht meer plaatsvinden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister 
Sander Dekker (Rechtsbescherming) dat de aanvullende maatregelen vrijdag ingaan en 
voorlopig gelden tot 14 januari. 

Daarnaast mogen gedetineerden maximaal twee bezoekers van dertien jaar en ouder 
ontvangen. De directeur van een inrichting bepaalt wat het maximumaantal is voor het bezoek 
van kinderen tot en met twaalf jaar. Advocaten mogen nog langskomen, maar Dekker 
benadrukt dat digitaal overleggen beter is. Ook bezoek van bijvoorbeeld de reclassering vindt 
zoveel mogelijk online plaats. 

De regels rondom kortdurend en langdurend verlof voor gevangenen, tbs'ers en jongeren in 
jeugddetentie zijn eveneens aangescherpt. Daarnaast blijven de andere basismaatregelen 
gelden, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje op bepaalde 
plaatsen. Bron: De Telegraaf, 22 december 2021.  

Corona achter de schermen: ‘Overheid denkt niet flexibel genoeg mee’ 

De culturele wereld wordt zwaar geraakt door corona. Hoe gaat het met de mensen achter de 
schermen? In #4: Gijs Van de Burgt (43) uit Eindhoven, boeker en perspromotor van indie-
artiesten en hun albums. 

Hoe is je gemoedstoestand? ‘Overwegend goed. Door een bijbaan hoef ik me zakelijk gezien 
geen zorgen te maken. Ik maak me wel wat zorgen over de continuïteit van mijn werk als 
boeker. Promotie doen voor albums blijft gelukkig wel goed gaan. Mede doordat ik mezelf 
steeds zichtbaar gehouden heb via Facebook en Instagram, heb ik wel nieuwe opdrachten 
gekregen. Onder meer van Jan Douwe Kroeske. Die heeft me gevraagd de promotie te doen 
voor een documentaire over Harry Muskee, die op NPO 2 extra te zien was en nu on demand 
via NPO Start.’ 

Hoe houd je de moed erin? ‘Ik kan blijven werken met artiesten en muziek waar ik in geloof. 
Er komen nog steeds prachtige dingen uit. Ik weet de mensen te vinden, en de mensen weten 
mij te vinden. Ik kan plannen maken om hun werk onder de aandacht te brengen. Die bron 
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droogt nooit op. Ze hielden eerst hun releases in, omdat ze niet konden toeren. Nu komen er 
steeds meer albums los, zoals van Subterranean Street Society.’  

Wat zou anders moeten? ‘De overheid zou meer mogen meedenken over het verloop van de 
processen rond concerten en festivals. Toen in november werd afgekondigd dat alle zalen 
eerder moesten sluiten, was festival Le Guess Who net bezig. Die hebben toen hun programma 
in dat weekend op stel en sprong moeten omgooien. Ik heb in die week zes shows moeten 
aanpassen en in sommige gevallen moeten cancellen. Ik begrijp dat de overheid steeds 
geconfronteerd wordt met nieuwe ontwikkelingen, maar het getuigt niet van flexibel 
meedenken. Men lijkt zich er niet van bewust dat de muziekindustrie met een complexe 
langetermijnplanning werkt.’  

Ik werk sinds vorig jaar zomer drie dagen in de week bij de GGD, aldus Gijs Van de Burgt, 
muziekpromotor. 

Moet je er ander werk naast doen? ‘Ik werk sinds vorig jaar zomer drie dagen in de week bij 
de GGD, eerst bij bron- en contactonderzoek. Een stukje dat ik dat najaar voor het intranet 
van de GGD geschreven heb over dat werk, heeft geleid tot verhalen die ik voor hen kan 
schrijven over mensen die werkzaam zijn in het crisisteam, en daarbuiten. Ik ben blij dat ik 
die kans gekregen heb. Je hoort soms aangrijpende verhalen.’ 

Waar kijk je het meeste naar uit? ‘Dat shows en festivals weer kunnen plaatsvinden. Niet per 
se de hele grote. Maar het zou zo mooi zijn als je weer een muziekcafé kunt binnenlopen waar 
een optreden bezig is. Ik heb dat gemerkt bij een show die kon doorgaan van Douglas Firs, 
een van de artiesten die ik boek. Iedereen putte daar zoveel kracht uit. Daar gaat niets boven.’ 
Bron: ED, 22 december 2021. 

 

Yemane Michael in z'n taxi achter de laptop. Hij volgt een opleiding tot IT'er. © Jan De Groen 
 
Taxichauffeur Yemane besluit door corona zijn leven om te gooien: nu 
volgt hij opleiding tot it’er 
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Geen ritten, wat nu? Taxichauffeur Yemane Michael (37) uit Rotterdam besloot in coronatijd 
werk te maken van een oude droom: IT’er worden. 
 
Daar was het door allerlei spelingen van het lot nooit van gekomen. ‘In mijn jeugd repareerde 
ik dvd-spelers.’ Nog steeds komt z’n familie bij hem met kapotte computers en maakt hij 
jaarlijks video’s van hun foto’s, maar Michael had z’n plek gevonden achter het stuur van een 
Rotterdamse taxi. Een leuke baan en het verdiende goed: een goede dag levert al gauw 200 
euro op, maar een slechte 50 euro. Bron: AD, 21 december 2021. 
 
Gedetineerden bouwen voertuigen, dankzij corona 
 
Het is heel erg makkelijk om overal corona de schuld van te geven. Maar in dit gevel kunnen 
gedetineerden in fabrieken aan het werk gezet worden door de pandemie. 
 
De gehele corona-pandemie legt de boel helemaal plat. Kijk maar naar buiten en je ziet alle 
gevolgen. Lege straten, gesloten winkels en een stijgende inflatie. Oh ja, een Polo GTI kost 
tegenwoordig 37 mille. Nu is niet bekend of dat laatste óók door covid-19 komt, maar het lijkt 
aannemelijk. 
 
Veel fabrikanten zitten echter zonder werknemers. Vreemd eigenlijk, want je zou zeggen dat 
met een stijgende werkloosheid iedereen wel een baantje zou kunnen vinden. Maar dankzij 
diverse maatregelen omtrent corona, komen sommige fabrieken zonder werknemers te zitten. 
Dat is precies wat Kamaz is overkomen. 
 

 
 
Reuters meldt namelijk dat Kamaz een wel heel originele oplossing heeft voor het probleem. 
In plaats van werknemers te werven op de normale manier, zijn ze van plan om gedetineerden 
het werk te laten doen. En het gaat niet om een bijbaantje voor één gevangene die de 
administratie mag doen van de directeur. Nee, het gaat om 4.000 gedetineerden!      
 
Mocht je Kamaz niet kennen, dat is een Russische fabrikant van vrachtwagens. Dakar-
liefhebbers kennen het merk als de grote opponent van het team van Jan en Gerard De Rooy. 
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Het is overigens nog geen uitgemaakte zaak. Kamaz CEO Sergei Kogogin heeft het plan 
afgelopen vrijdag voorgelegd.  
 

 
 
Kamaz zit met een tekort van 4.000 werknemers bij de fabriek in Naberezhnye Chelny. Daar 
werken op dit moment 24.000 mensen. Een daar van de 24.000 mensen zijn arbeidsmigranten 
uit Oezbekistan.  
 
Vanwege Covid zijn er veel migranten zo spoedig mogelijk naar hun eigen land vertrokken. 
Daardoor zitten de Russische fabrieken nu ineens met tekorten qua werknemers. Bron: Auto 
Blog, 22 december 2021.  
 
Minder luchtvervuiling dankzij corona 
 
De lucht die we inademen was vorig jaar een stuk schoner dan de jaren daarvoor. Door corona 
was er minder uitstoot van schadelijke stoffen. Er reed minder verkeer op de weg en de 
economie draaide trager.  Wel zijn er duidelijke verschillen in de regio.  
 
Het RIVM noteerde in 2020 in het hele land een duidelijke afname van de uitstoot van 
schadelijke stoffen, vergeleken met een jaar eerder. 
 
Stikstofoxide (een uitlaatgas dat voornamelijk door verkeer en industrie wordt uitgestoten) 
daalde met twintig procent; fijnstof (zeer kleine deeltjes in de lucht afkomstig van met name 
veehouderijen en verkeer) met bijna tien procent. Beide stoffen zijn schadelijk voor de 
gezondheid.  
 
Die trend is ook zichtbaar in Gelderland, Brabant en Limburg, maar er zijn duidelijke 
verschillen tussen gemeenten. Zo zitten Arnhem en Nijmegen met fijnstof boven het landelijk 
gemiddelde, de Achterhoek er ruim onder. De regio Ede scoort hoog met de uitstoot van fijnstof 
door onder andere de intensieve veehouderij.  
 
Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat de luchtkwaliteit al sinds 2010 flink verbetert, maar dat 
dit vorig jaar extra rap ging. Volgens het instituut heeft die daling vorig jaar onder andere te 
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maken met de coronamaatregelen. Er reed door het jaar heen minder verkeer op de weg en 
ook de economie stond op een lager pitje. Daarmee werden er ook tijdelijk minder vervuilende 
stoffen uitgestoten. 
 
Dit effect is waarschijnlijk tijdelijk. Het is niet duidelijk of dat helemaal verdwijnt als de 
coronamaatregelen worden opgeheven. Wel verwacht het RIVM dat de lucht de komende tien 
jaar schoner wordt, doordat verkeer, industrie en veehouderijen minder stikstofdioxide en 
fijnstof uitstoten. 
 
Zo worden nieuwe auto’s steeds schoner of zijn ze elektrisch. Ook komen er steeds meer ‘lage-
emissie zones’ in steden. Hier mogen bijvoorbeeld nog maar een beperkt aantal 
brandstofauto’s rijden of alleen elektrische auto’s.  
 
Stikstofdioxide en fijnstof zijn schadelijk voor de gezondheid, zelfs bij lage concentraties. 
Eerder berekende het instituut dat luchtvervuiling de levensverwachting van de gemiddelde 
Nederlanders met zo’n negen maanden verkort. Bron: DG, 22 december 2021. 

Daklozenopvang weer open na corona-uitbraak 

De opvanglocaties voor daklozen in Eindhoven aan de Bellefroidlaan, Barrierweg, de 
Mathildelaan en de Rector Baptistlaan zijn weer open. Eerder moesten de centra sluiten 
vanwege een coronauitbraak. 

Tien december gingen de locaties van Springplank040 op slot. Mensen die verbleven in de 
opvang mochten die plek niet verlaten. Ook was nieuwe instroom niet toegestaan. De mensen 
die positief werden getest, zaten in een aparte cohort binnen de locatie. 

Het was niet de eerste keer dat er een corona-uitbraak was bij de daklozenopvang. Ook begin 
dit jaar moest de opvang aan de Bellefroidlaan dicht door het oplopende aantal besmettingen. 
Bron: Studio 040, 22 december 2021. 

Brief 2 ’Te veel adviesclubjes voor corona’ 

De Amsterdamse burgemeester Halsema stelde onlangs voor om een nationale denktank voor 
omgang met corona op te zetten. Met alle respect, maar hebben we niet al veel te veel clubjes 
die in deze Covid-19 tijd adviezen geven aan de heren Rutte en De Jonge, vraagt Auke Poutsma 
zich af? 

We hebben het VWS, het RIVM, de Gezondheidsraad en het OMT en andere groepen die 
gevraagd en ongevraagd adviseren. Laten zij die verantwoordelijk zijn eens hun taken 
uitvoeren en beleid plannen. Geef prof. dr. Marcel Levi de rol van minister van 
Volksgezondheid en we weten dat er adequaat beleid wordt gemaakt. Halsema’s plan wijs ik 
af, aub niet nog een ’denktank.’ Bron: De Telegraaf, 22 december 2021. 

Prullenbakvaccin 
 
In totaal hebben ongeveer driehonderd locaties zich aangesloten bij prullenbakvaccin.nl. Dit 
zijn niet alleen huisartsenpraktijken, maar ook ziekenhuizen en GGD-vaccinatielocaties. Zij 
beoordelen zelf of ze doses overhouden en of zij die aan anderen willen aanbieden. Als dat zo 
is, verschijnt een melding op de site waar mensen naartoe kunnen gaan. De vaccineerders 
kijken niet of mensen voorrang hebben, bijvoorbeeld op grond van hun leeftijd. Daardoor 
kunnen mensen die eigenlijk nog niet aan de beurt zijn ook een boosterprik halen. 
 
Gisteren had een huisartsenpraktijk in Den Haag 250 doses Pfizer over. Dat leidde tot lange 
rijen buiten. Alle doses zijn uiteindelijk gebruikt, niets hoefde te worden weggegooid. Eerder 
deze maand bood de GGD in Amsterdam enkele overgebleven doses aan via de site. 
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GGD GHOR Nederland benadrukt dat wintersporters onder geen beding voorrang krijgen bij 
het aanvragen van een booster. Bron: AD, 23 december 2021. 
 
Drukte op prullenbakvaccin.nl door mensen die booster willen 
 
Vanwege de grote vraag naar boostervaccins is het topdrukte op prullenbakvaccin.nl. Via die 
website kunnen mensen die gevaccineerd willen worden, zien of een praktijk bij hen in de 
buurt vaccindoses over heeft. Zo stonden er woensdagavond bij een huisarts in Den Haag 
binnen tien minuten honderd mensen voor de deur voor een overgebleven coronavaccin, 
vertelt Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie aan ziekenhuis Amsterdam UMC en een van de 
initiatiefnemers van de website. 
 
Een groep artsen heeft de website aan het begin van de vaccinatiecampagne in het leven 
geroepen om te voorkomen dat overgebleven coronavaccins aan het einde van de dag worden 
weggegooid. Sinds een kleine week neemt de vraag naar de zogenoemde 'prullenbakvaccins' 
weer toe. Onder meer de GGD Amsterdam ziet dat de overgebleven vaccins gretig aftrek 
vinden, aldus Schijven. 
 
Volgens Schijven willen mensen om uiteenlopende redenen zo snel mogelijk een boosterprik. 
‘Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare mensen die nog niet de leeftijd hebben dat ze nu al een 
booster krijgen. Of mensen met een kwetsbare partner. Ook mensen die willen reizen of 
gewoon beschermd willen zijn, zijn op zoek naar een boostershot.’  
 
Op de website is een landkaart te zien met de daarop beschikbare praktijken voor de 
prullenbakvaccins. Als huisartsen vaccins over hebben, kleuren ze blauw op de kaart. Mensen 
kunnen dan in de rij gaan staan, er is geen garantie dat ze ook een vaccin krijgen. ‘Het kan 
zijn dat de vaccins toch 'op’ zijn als u aankomt’, staat op de site. ‘Het principe is heel simpel: 
wie het eerst komt om de mogelijke vaccins, die het eerst maalt.’ 
 
De site houdt zich aan het vaccinatieprogramma van de overheid, benadrukt Schijven. ‘Het is 
niet zo dat mensen recht hebben op een vaccin. Uiteindelijk is het aan de huisarts in 
samenspraak met de persoon. Wij proberen alleen overgebleven vaccins te redden van de 
prullenbak.’ Bron: De Telegraaf, 22 december 2021.    
 
Run op booster zorgt voor topdrukte bij website prullenbakvaccin 
 
De grote vraag naar boostervaccins zorgt voor enorme drukte op de website 
prullenbakvaccin.nl. Via die website kunnen mensen die gevaccineerd willen worden, zien of 
een praktijk bij hen in de buurt doses vaccin over heeft. Inmiddels zijn al bijna driehonderd 
locaties aangesloten. 
 
Een groep artsen heeft de website aan het begin van de vaccinatiecampagne in het leven 
geroepen om te voorkomen dat overgebleven coronavaccins aan het einde van de dag werden 
weggegooid. Sinds een kleine week neemt de vraag naar de zogenoemde ‘prullenbakvaccins’ 
weer toe.  
 
Onder meer de GGD Amsterdam ziet dat de overgebleven vaccins gretig aftrek vinden, aldus 
Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie van het Amsterdam UMC en een van de initiatiefnemers 
van de website.  
 
Volgens Schijven willen mensen om uiteenlopende redenen zo snel mogelijk een boosterprik. 
‘Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare mensen die nog niet de leeftijd hebben dat ze nu al een 
booster krijgen. Of mensen met een kwetsbare partner. Ook mensen die willen reizen of 
gewoon beschermd willen zijn, zijn op zoek naar een boostershot.’ Zo geldt sinds vandaag in 
Oostenrijk de eis dat Nederlanders een boosterprik moeten hebben gehad om het land binnen 
te komen. Op die manier kunnen ze deze kerstvakantie alsnog op wintersport.  
 
Op de website is een landkaart te zien met de daarop beschikbare praktijken voor de 
prullenbakvaccins. Als huisartsen vaccins over hebben, kleuren ze blauw op de kaart. Mensen 
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kunnen dan in de rij gaan staan, er is geen garantie dat ze ook een vaccin krijgen. ‘Het kan 
zijn dat de vaccins toch ‘op’ zijn als u aankomt’, staat op de site. ‘Het principe is heel simpel: 
wie het eerst komt om de mogelijke vaccins, die het eerst maalt.’ 
 
De site houdt zich aan het vaccinatieprogramma van de overheid, benadrukt Schijven. ‘Het is 
niet zo dat mensen recht hebben op een vaccin. Uiteindelijk is het aan de huisarts in 
samenspraak met de persoon. Wij proberen alleen overgebleven vaccins te redden van de 
prullenbak.’ Bron: AD, 22 december 2021.   

 

© Rob Engelaar  
 
Kwaadwillenden proberen de site prullenbakvaccin plat te leggen  

Kwaadwillenden proberen de site prullenbakvaccin plat te leggen door de systemen te 
bestoken met verkeer. Ondanks die ddos-aanvallen lukt het tot nu toe om de site in de lucht 
te houden, zeggen de mensen achter de site na berichtgeving van RTL Nieuws. Ze hebben een 
virtuele 'verkeersregelaar' voor de site gezet om overbelasting te voorkomen. 

Prullenbakvaccin.nl laat zien welke praktijken in Nederland vaccindoses over hebben. Mensen 
die graag een boosterprik willen krijgen, kunnen daar dan naartoe gaan. De beheerders weten 
niet of de aanvallen worden uitgevoerd door mensen die tegen vaccineren zijn of door mensen 
die het voor de lol doen. Bron: AD, 23 december 2021. 

WHO waarschuwt landen zich schrap te zetten voor significante 
besmettingsgolf 

Het Europese hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Hans Kluge, waarschuwt 
landen zich 'schrap te zetten' voor een 'significante besmettingsgolf.’ Volgens de WHO-
voorman zal de Omikron-variant bij aanvang van 2022 de dominante coronaversie in Europa 
zijn. 
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Er is nog drie tot vier weken nodig om te kunnen bepalen hoe ernstig de coronaklachten zijn 
die deze variant veroorzaakt, aldus Kluge. Omikron is al dominant in het Verenigd Koninkrijk, 
Denemarken en Portugal. Volgens Kluge is het meer dan waarschijnlijk dat 'binnen enkele 
weken' ook in de rest van Europa de belangrijkste besmettingsbron is. 

Sinds de virusvariant eind november voor het eerst werd vastgesteld, heeft Omikron zich in 38 
van de 53 landen binnen de Europese WHO-regio laten zien. ‘We zien een nieuwe storm 
opsteken’, zegt Kluge. ‘Binnen weken zullen de toch al opgerekte zorgsystemen door 
Omikron naar hun grenzen worden gedreven.’ Bron: AD, 22 december 2021. 

Californië verplicht zorgmedewerkers om zich voor 1 februari te 
laten boosteren 

De Amerikaanse staat Californië verplicht zorgmedewerkers en personeel van 
werkomgevingen met een hoog risico op besmetting om zich voor 1 februari te 
laten boosteren. De beslissing, die gouverneur Gavin Newsom vandaag bekendmaakte, maakt 
deel uit van de maatregelen tegen de besmettelijkere Omikron-variant. 

De verplichting tot het laten zetten van een aanvullende coronaprik volgt op de eerdere 
richtlijn voor zorgpersoneel om voor 30 september volledig ingeënt te zijn. Alleen op grond van 
religieuze of medische redenen kon om een uitzondering op de prikplicht worden gevraagd. 
 
Wie op dit moment nog geen booster heeft gehad, moet zich tot 1 februari elke week twee 
keer laten testen. Californië zit wat de vaccinatiegraad betreft al boven het landelijk 
gemiddelde. In 's lands dichtbevolkte staat is 65,5 procent volledig ingeënt. Qua boostershots 
zit het, met iets minder dan 30 procent, net onder het gemiddelde. Bron: AD, 22 december 
2021.  

Het afgelopen etmaal zijn er in Frankrijk 84.272 positieve 
coronatesten gemeld 

Het afgelopen etmaal zijn er in Frankrijk 84.272 positieve coronatesten afgenomen. Dat is nog 
niet het record van november vorig jaar, toen er bijna 87.000 nieuwe besmettingen op één dag 
werden geteld. Het aantal van vandaag komt wel dichtbij de piek van april dit jaar, dat op 
84.999 staat. De Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, zei vandaag er rekening 
mee te houden dat de dagcijfers voor het eind van deze maand op 100.000 staan. Bron: AD, 
22 december 2021.  

Belgische agenten hebben een man opgepakt die zich voor de negende 
keer wilde laten inenten  

Belgische agenten hebben een man opgepakt die zich voor de negende keer wilde laten 
inenten tegen het coronavirus. Hij deed dat steeds onder een andere naam, om voor diegene 
zo een coronapas te kunnen aanmaken. De 33-jarige man streek steeds 100 tot 150 euro op, 
melden Waalse media. 

De man liep tegen de lamp doordat medewerkers van een vaccinatiecentrum hem herkenden. 
Hij ging ervandoor toen ze hem ernaar vroegen, waarop ze de andere centra waarschuwden. 
Toen de man opnieuw zijn opwachting maakte voor een prik, deed hij dat bovendien met 
een naam van iemand waarop al werd gelet. 

Diegene was er prat opgegaan zonder prik een vaccinatiecertificaat te kunnen regelen. De 
serieprikker liet zich al acht keer vaccineren, bleek uit zijn verhoor. Volgens medici kan 
dat niet meteen kwaad. Veel extra bescherming tegen het virus zou het ook niet opleveren. 
Bron: AD, 22 december 2021.  
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De coronabehandeling Paxlovid van farmaceut Pfizer is voorlopig 
goedgekeurd door FDA 

De coronabehandeling Paxlovid van farmaceut Pfizer is voorlopig goedgekeurd door 
de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA. Het is daarmee het eerste geneesmiddel tegen 
Covid dat in de VS gebruikt mag worden, mits bij patiënten met een hoog gezondheidsrisico 
en ouder dan 12 jaar.  

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. De FDA noemde 
de goedkeuring 'een grote stap voorwaarts in de strijd tegen deze wereldwijde pandemie.’  

Officieel is Paxlovid nog niet helemaal door de screening van de FDA heen, maar de experts 
vinden het Pfizer-middel veilig genoeg om alvast in te zetten. Het middel mag sinds kort ook 
al in Europa worden ingezet. De FDA keurt naar verwachting ook snel 
de pil molnupiravir van concurrent Merck (MSD) goed. Bron: AD, 22 december 2021. 

Na de kerst mag je in België nog maar met twee personen winkelen  

Na de kerst mag je in België nog maar met twee personen winkelen. Bioscopen, concertzalen 
en theaters gaan opnieuw dicht. Met die veel lichtere maatregelen dan Nederland heeft 
genomen hoopt België het voorlopig af te kunnen tegen de oprukkende Omikron-variant van 
het coronavirus.  

België staat er wat beter voor dan Nederland, toch dringen virologen gezien de Omikron-
variant aan op hardere maatregelen. ‘We kunnen geen risico nemen’, zegt premier Alexander 
De Croo na overleg met de verantwoordelijke ministers. Hij wijst erop dat Omikron al goed is 
voor drie op de tien besmettingen. 

Er zijn volgens De Croo extra maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat in elk geval kinderen 
na de kerstvakantie weer naar school kunnen. Die maatregelen moeten er nu al komen, omdat 
de noodzaak steeds pas zichtbaar wordt als het te laat is. Ze zijn er vooral op gericht 
om drukte te voorkomen 

De winkelstraten en horecapleinen liepen de afgelopen dagen soms gevaarlijk vol, ook 
met Nederlanders die de lockdown in eigen land ontvluchtten. De maatregelen gaan op tweede 
kerstdag in en gelden voorlopig tot 28 januari. Begin volgend jaar houden de ministers ze weer 
tegen het licht. Bron: AD, 22 december 2021. 

Zorginstellingen kunnen kosten terugkrijgen van FFP2-maskers 

Zorginstellingen die hun medewerkers graag een FFP2-masker willen laten dragen omdat 
die beter beschermen tegen het coronavirus, kunnen de kosten daarvan terugkrijgen van het 
ministerie van Volksgezondheid, laat coronaminister De Jonge. Er zijn volgens hem voldoende 
maskers beschikbaar op de markt. 

De Jonge heeft het Outbreak Management Team, op verzoek van diverse Kamerleden, 
gevraagd om te kijken naar de noodzaak van het dragen van FFP2-maskers door zorgverleners 
of burgers. Het Duitse Max Planck Instituut stelt dat FFP2-maskers de kans op besmetting 
vergeleken met niet-medische mondkapjes sterk verlagen. 

Voor sommige, zogenoemde 'aerosolvormende handelingen' in de zorg worden al FFP2-
maskers gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitzuigen van de longen van een patiënt. 
Volgens de Federatie Medisch Specialisten is het nu, ondanks de besmettelijker Omikron-
variant, niet nodig om ze ook elders in de zorg te dragen. Bron: AD, 22 december 2021.  
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Sporters en begeleiders die deelnemen aan Olympische Spelen kunnen 
snel boosterprik krijgen 

De Nederlandse sporters en begeleiders die in februari deelnemen aan de Olympische Spelen 
in Peking krijgen - als ze dat willen - snel hun boosterprik. Dat heeft sportkoepel NOC*NSF 
afgesproken met het ministerie van VWS. 

‘Na overleg met VWS zijn er boostervaccins beschikbaar nu dat kan zonder de kwetsbare 
groepen daarmee in de weg te zitten’, aldus een woordvoerder van NOC*NSF. De Olympische 
Spelen in China beginnen 4 februari. Bron: AD, 22 december 2021.  

Portugese gezondheidsminister voorspelt dat Omikron-variant voor 
een recordaantal infecties in haar land gaat zorgen 

De Portugese gezondheidsminister Marta Temido voorspelt dat de Omikron-variant de 
komende dagen voor een recordaantal infecties in haar land gaat zorgen. Vandaag meldt 
Portugal 9000 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds februari en aanzienlijk meer 
dan een dag eerder. Gisteren werden er 5754 positieve testen afgenomen. 
 
Ondanks het feit dat 87 procent van de ongeveer tien miljoen Portugezen volledig is 
gevaccineerd - een van 's werelds hoogste vaccinatiegraden - zitten de dagelijkse 
besmettingscijfers weer bijna op het niveau van begin dit jaar, toen het land de zwaarste 
coronagolf meemaakte. Het dagrecord staat op 16.432. Op 1 februari lagen er 6869 
coronapatiënten in de ziekenhuizen. 

‘We zullen de komende dagen heel waarschijnlijk een recordaantal aan gevallen gaan halen’, 
zegt Temido tegen tv-zender TVI. Om de verspreiding van het virus tijdens de feestdagen wat 
te temperen, heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd. Bars en nachtclubs moeten 
hun deuren sluiten en vanaf kerst geldt het advies om thuis te werken. 

Premier Antonio Costa heeft er bij de Portugezen op aangedrongen om het aantal contacten 
zoveel mogelijk te beperken. Met de nadere kerstdagen is de vraag naar thuistesten zo groot, 
dat veel apotheken en supermarkten al zonder zitten. De gezondheidsdienst heeft de 
testcapaciteit daarom al opgeschroefd naar 133.000 coronatests per dag. Bron: AD, 22 
december 2021.  

De Jonge vindt dat GGD heel indrukwekkend werk levert 

Coronaminister De Jonge vindt dat de GGD's op locaties waar boosterprikken worden 
gezet 'heel indrukwekkend' werk leveren. De minister van Volksgezondheid bracht een bezoek 
aan RAI in Amsterdam, de grootste prikstraat van Nederland, om de aandacht te vestigen op 
de manier waarop het prikprogramma is ingericht. 

‘Dit is echt heel erg indrukwekkend. De enorme getallen en het enorme opschalen dat men 
hier doet in Amsterdam is echt om een heel diepe buiging voor te maken. Voor de GGD, voor 
de gemeente, voor iedereen die de GGD helpt hier. Dat is echt heel bijzonder’, zei De Jonge, 
die een rondleiding kreeg door de hallen van de RAI. Bron: AD, 22 december 2021.  

Nederland heft vliegverbod voor landen in zuidelijk Afrika op 

Nederland staakt morgen het vliegverbod voor landen in zuidelijk Afrika - dat eerder werd 
ingesteld vanwege de besmettelijkere Omikron-variant - maar omdat een Europees 
inreisverbod voor niet-EU-burgers vanuit zeerhoogrisicolanden nog wel van kracht 
blijft, verandert er voor de reiziger weinig. 

Het Europese inreisverbod kent meer uitzonderingen dan het Nederlandse. Zo mag iemand 
alsnog naar een EU-land reizen als een familielid ziek is of overlijdt, of voor bezoek aan een 
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kleinkind. Ook gelden er uitzonderingen voor beroepen in bepaalde sectoren, zoals transport, 
energie, journalistiek, diplomatie of luchtvaart. 

Reizigers die via een EU-land doorreizen, krijgen ook een uitzondering. Wie een uitzondering 
krijgt, moet alsnog een negatieve PCR-test en een antigeentest overleggen. Ook moet diegene 
bij aankomst in quarantaine. Na vijf dagen is de zelfisolatie weer voorbij, mits de persoon een 
negatieve coronatest heeft. Bron: AD, 22 december 2021. 

Corona en klimaat jagen EU-belastingbeleid op 

De maar niet weg te krijgen coronapandemie en het klimaat blijken uitstekende gangmakers 
voor belangrijke fiscale stappen die al jaren op de plank lagen. De opbrengst is hard nodig om 
het corona-herstelbeleid en de overgang naar een groene economie te financieren. 

Zo is Brussel vastbesloten vliegende vaart te zetten achter de invoering van een minimumtarief 
van 15 procent voor de winstbelasting, in aansluiting op het door VS-president Joe Biden 
sterk gesteunde akkoord dat 137 landen daarover twee maanden geleden in Oeso-verband 
bereikten. ‘Daarmee zetten we een punt achter langdurig onrecht en een race naar de bodem 
die onze economieën ernstig schaadde’, aldus Eurocommissaris van Economische Zaken 
Paolo Gentiloni.  

Samen met een CO2-taks voor grote vervuilers en één op import van buiten de EU moet de 
winstbelasting (voor multinationals met een jaarwinst van meer dan 750 miljoen) tegen 
2026/30 zo’n 17 miljard per jaar gaan opbrengen. Mooie stap, vindt de Europese 
vakbondskoepel Etuc, al had zij liever minimaal 25 procent winstbelasting gezien.  

Gentiloni presenteerde meteen ook zijn nieuwe aanpak van brievenbusfirma’s, volgens hem 
‘cruciaal’ om een belastinglek van jaarlijks 20 miljard, voornamelijk veroorzaakt door 
Nederland en Luxemburg, te dichten. Vice-Commissievoorzitter Dombrovskis: 
‘Brievenbusfirma’s blijven een te makkelijke dekmantel voor criminelen. In Europa mag geen 
plaats zijn voor belastingvlucht of witwasserij: ieder betaalt zijn deel.’ 

Hij en Gentiloni lijken de smaak inmiddels te pakken te krijgen. Voor volgend jaar beloven ze 
een aanpak van niet-EU-brievenbusfirma’s, regels die grote multinationals dwingen hun 
werkelijke belastingafdracht te publiceren en een richtlijn die belastingdiensten grip geeft op 
de schimmige wereld van de cryptomunten.  Bron: AD, 22 december 2021. 

Reisbranche-voorzitter verwacht een zware winter, maar 2022 wordt een 
beter reisjaar 

Met de invoering van een quarantaineplicht in Oostenrijk begint voor veel 
wintersportliefhebbers de kerstvakantie in mineur. Een voorbode voor een nieuw jaar vol 
reisperikelen? Het ziet er somber uit, maar reisbranche-voorzitter Frank Oostdam houdt 
moed. ‘We raken steeds meer gewend aan deze situatie.’ 

Eigenlijk zou Frank Oostdam (61) deze kerstperiode met zijn vrouw en twee kinderen in Parijs 
zitten, maar door de nieuwe coronamaatregelen in Frankrijk ging er ook een streep door hun 
stedentrip. Een van zijn kinderen is geprikt met het Janssen-vaccin en zonder booster is een 
bezoek aan Frankrijk na 15 december lastig. Bron: AD, 22 december 2021. 

Wel naar de slijter, niet naar de sportschool: ‘Dat is toch niet uit te 
leggen’ 

Fitboys en fitgirls, mensen met rugklachten, ouderen, gewone sporters, ze worden er allemaal 
moedeloos van: sportscholen, zwembaden en sportclubs zijn allemaal dicht. De Tweede Kamer 
roept het kabinet op om sporten als ‘essentieel’ aan te merken, zodat het ook in lockdowns 
kan. Waarom nu pas? En wat betekent het voor de sporters? 
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‘Zo verschrikkelijk dat het zwembad dicht moet’, zegt Ingrid Merks (54), jurist bij Merks Advies 
in Son en Breugel. Vier jaar geleden kreeg ze een nieuwe knie. Ze moet sindsdien elke ochtend 
een uur zwemmen tegen de pijn. De beweging in het water zorgt dat de rest van de dag 
probleemloos gaat. In de vroege ochtend is ze de jongste van het clubje van zes vrouwen die 
er zwemt, de rest is twintig jaar ouder. Met groot gemak hou je daar tien meter afstand. ‘Dat 
maakt het zo zuur. Ook voor die vrouwen, voor hen is het een sociaal uurtje. Tegen mij zeggen 
ze dan: ‘werk ze!’ Bron: AD, 22 december 2021. 

 

Bas Hagoort levert na 77 jaar zijn boek in. © Qphoto  
 
Bas leende als 14-jarige jongen een boek, nu is hij 91 en brengt hij het 
eindelijk terug 
 
Hij had eigenlijk een boete van duizenden, zo niet tienduizenden euro’s moeten betalen, maar 
dat bleef Bas Hagoort (91) bespaard. Deze week bracht hij een boek na een uitleenperiode van 
maar liefst 77 jaar terug bij de bibliotheek in Numansdorp. Daar zijn ze maar wat blij dat het 
‘unieke exemplaar’ terug is in de verzameling. ‘Er is nog nooit een boek zo lang bij een lener 
in huis geweest.’ 
 
De nieuwsgierigheid van bibliotheekmedewerkster Geertje Wiersma was meteen gewekt, toen 
Bas Hagoort belde met de merkwaardige vraag of hij een boek mocht inleveren. „Het staat al 
77 jaar in de kast en is elke verhuizing meegegaan.’ Ze nodigde Bas uit in de bibliotheek om 
het boek in te leveren en zijn bijzondere verhaal te vertellen. „Er is nog nooit een boek zo lang 
bij een lener in huis geweest.’ Bron: AD, 22 december 2021. 
 
Afgeslankt en met staatssteun doorstaan de podia de coronacrisis 

De Nederlandse professionele podia trokken 5,3 miljoen bezoekers in 2020, ruim 14 miljoen 
minder dan een jaar eerder. Alleen door de tientallen miljoenen euro's aan staatssteun wisten 
ze te overleven. 

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. In 2019 programmeerden de podia samen nog 
54.000 podiumkunstactiviteiten die bij elkaar 19,4 miljoen bezoekers trokken, een jaar later 
was dit gedaald naar 25.600 activiteiten en 5,3 miljoen bezoekers.  

Vooral de popconcerten kregen het zwaar te verduren. In 2019 trokken de popconcerten 7,5 
miljoen bezoekers, het jaar daarop werden er slechts 1,8 miljoen geteld.  
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Professionele podia hebben wel naar alternatieve manieren gezocht om het 
podiumkunstaanbod te presenteren; bijna de helft van alle podia begon met het streamen van 
voorstellingen maar hoeveel publiek dat heeft getrokken is onbekend. 

De sector bleef wel in de zwarte cijfers maar dat was vooral het gevolg van de 
coronasteunmaatregelen. De professionele podia kregen in totaal 119 miljoen euro 
overheidssteun, bijna een vijfde van alle inkomsten in 2020. 

Ook waren de vaste kosten veel lager doordat er minder voorstellingen waren. Het personeel 
betaalde een hoge prijs. Er werden een kwart minder zzp’ers ingehuurd en wie nog wel werk 
kreeg zag het aantal gewerkte uren met 55 procent dalen. Om het hoofd boven water te houden 
vielen er ook ontslagen. Het aantal werknemers in loondienst nam met 14 procent af naar 
7100. Bron: AD, 22 december 2021. 

Curaçao voert nieuwe maatregelen in als gevolg van toename aantal 
besmettingen 

Als gevolg van een flinke toename van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen dagen 
heeft Curaçao nieuwe maatregelen ingevoerd. Zo zijn evenementen met meer dan honderd 
personen verboden, zijn dansfeesten niet langer toegestaan en mogen mensen in de privé-
sfeer maximaal met vier personen bijeenkomen. 

De Curaçaose regering maakte de maatregelen woensdag bekend. Het aantal nieuwe 
besmettingen op het eiland steeg van 23 nieuwe gevallen op zondag naar 181 op woensdag. 
In totaal stonden er woensdag 452 actieve besmettingen geregistreerd. Elf patiënten liggen in 
het ziekenhuis, waarvan vijf op de intensive care. Er zijn nog geen besmettingen met de 
Omikron-variant vastgesteld op het eiland. 

Zestigplussers op Curaçao kunnen sinds kort een boostershot krijgen. Op korte termijn moet 
dat ook mogelijk zijn voor iedereen boven de achttien jaar. Nederland stuurt hiervoor 
donderdag nieuwe vaccins, maakte premier Gilmar 'Pik' Pisas woensdag bekend. 

De huidige avondklok tussen 03.00 uur en 04.30 blijft van kracht. Ook is het verplicht om 
een mondkapje te dragen bij bezoek aan winkels, kappers en casino's, in het openbaar vervoer 
en bij begrafenissen. Bron: AD, 23 december 2021. 

VK heeft het afgelopen etmaal meer dan 100.000 
nieuwe coronabesmettingen vastgesteld 

Het Verenigd Koninkrijk heeft het afgelopen etmaal voor het eerst meer dan 100.000 
nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Er worden vandaag om precies te zijn 106.122 
nieuwe gevallen gemeld, schrijven Britse media. 

Dat is ruim meer dan het vorige dagrecord van vorige week vrijdag, toen het om ruim 93.000 
nieuwe gevallen ging. In het Verenigd Koninkrijk grijpt de nieuwe Omikron-variant snel om 
zich heen. Gisteren waren het er ruim 90.000. Bron: AD, 22 december 2021.  

Een derde prik van het coronavaccin van AstraZeneca werkt tegen de 
Omikron-variant 

Een derde prik van het coronavaccin van AstraZeneca werkt tegen de Omikron-variant, meldt 
de farmaceut op basis van een onderzoek van de universiteit van Oxford. Drie prikken zouden 
even goed werken tegen de Omikron-variant als twee prikken tegen de Deltavariant. 

De uitkomsten komen voort uit een laboratoriumstudie waarbij het aantal antilichamen is 
vergeleken van mensen die drie prikken hebben gekregen, mensen met twee prikken en 
mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus. De drie prikken gaven de beste 
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bescherming, volgens de onderzoekers. Het bloed van 41 mensen met drie prikken van het 
middel van AstraZeneca is onderzocht. 

AstraZeneca wordt sinds dit najaar niet meer gebruikt in Nederland, onder meer 
door mogelijke gevaarlijke bijwerkingen die zijn vastgesteld na een inenting. Bron: AD, 23 
december 2021. 

ME'ers die tijdens de komende jaarwisseling worden ingezet krijgen 
voorrang bij het zetten van boostervaccinaties. 

ME'ers die tijdens de komende jaarwisseling worden ingezet krijgen voorrang bij het zetten 
van boostervaccinaties. ‘We proberen zo snel mogelijk iedereen de boosters te laten halen om 
ze inzetbaar te houden’, zegt politiechef Willem Woelders, die bij de Nationale Politie aan het 
hoofd staat van de crisisstaf die de jaarwisseling voorbereidt. 

Woelders ziet dat het ziekteverzuim bij de politie-eenheden momenteel hoger ligt dan aan het 
begin van de coronacrisis. ‘Toen bedroeg het ziekteverzuim 5 tot 6 procent. Dat was redelijk 
uniek en lager dan vóór corona. We zitten bij sommige eenheden nu rond de 10 procent.’ 

Net als aan het begin van de vaccinatiecampagne krijgen ME'ers, ruiters en arrestatieteams 
prioriteit bij het halen van een booster. ‘We hebben wel belang bij zo snel mogelijk boosteren 
en gelukkig is die prioritering opnieuw gehonoreerd door de minister’, zegt Woelders. ‘De rest 
van de collega's gaat gewoon mee in de normale boostercampagne die nu plaatsvindt.’ Bron: 
AD, 23 december 2021. 

Nederland blijft voor zesde week op rij donkerrood op  Europese 
coronakaart 

Nederland blijft voor de zesde week op rij donkerrood op de Europese coronakaart, de 
ernstigste kleurcode op de kaart die de coronabesmettingen in de EU-zone per regio bijhoudt. 
Het aantal positieve tests mag dan wel dalen, de daling is niet hard genoeg om ook 
daadwerkelijk van risiconiveau te dalen.  

Net als de afgelopen weken blijft Limburg de Nederlandse koploper, alhoewel het aantal 
besmettingen daar ook het hardste is gedaald. In de afgelopen twee weken, de periode die die 
Europese kaart meet, zijn met 18.700 positieve tests in totaal zo'n 1681 per 100.000 
Limburgers besmet met het coronavirus. Dat is een daling van maar liefst 27 procent ten 
opzichte van vorige week. Zeeland zit Limburg op de hielen met 1651 positieve tests per 
100.000 inwoners, maar ook daar zijn de besmettingen met 20 procent gedaald.  

Nederland is al tijden een van de grootste coronabrandhaarden in Europa, samen met 
Slowakije en Tsjechië. Op de ranglijst van vorige week stond Limburg op de vijfde plaats en 
Zeeland negende van de meer dan 200 regio's in Europa. Bron: AD, 23 december 2021. 

In New South Wales zijn mondkapjes weer verplicht 

De meest dichtbevolkte staat van Australië, New South Wales (NSW), maakt mondkapjes weer 
verplicht. NSW volgt hiermee het voorbeeld van Victoria, waar onlangs dezelfde beslissing 
werd genomen. Ook de overige Australische staten voeren opnieuw een 
mondkapjesverplichting in. 

Naast de verplichte mondkapjes wordt ook buitenshuis werken afgeraden. En als mensen uit 
eten of naar de kroeg gaan, worden ze opgeroepen bij hun eigen tafel te blijven. Ook moet er 
weer meer afstand worden gehouden. Bron: AD, 23 december 2021.  
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Brandweer schiet te hulp bij uitdelen boosterprikken in regio Alphen en 
Gouda 
 
De brandweer schiet de GGD Hollands-Midden te hulp bij het uitdelen van boosterprikken in 
de Alphense en Goudse regio. Omdat niet iedereen naar een priklocatie kan komen, worden 
mensen ook aan huis gevaccineerd. 
 
Brandweerlieden helpen daarbij. Vijf dagen per week rijden brandweervrijwilligers de 
vaccinatie-artsen van de GGD naar de adressen van regiogenoten die om wat voor reden dan 
ook aan huis gebonden zijn.  
 
Dat heeft voor die mensen als gevolg dat zij niet naar de priklocatie kunnen komen. De acht 
dienstauto’s van de brandweer die door de regio rijden, krijgen voor de zichtbaarheid het logo 
van GGD Hollands-Midden op de zijkant geplakt. 
 

 

Een vaccinatie-arts met een brandweerchauffeur © GGD Hollands-Midden 
 
De leden van de vrijwillige brandweer maken naar verwachting in totaal bijna honderd ritten. 
Hun plaatsen van bestemming liggen in de wijde omgeving van Alphen (onder andere de 
Bollenstreek) tot aan de Krimpenerwaard. De samenwerking is dinsdag gestart en loopt tot en 
met 14 januari. 

In de regio waar Gouda en Alphen onder vallen, worden er de komende weken ruim 70.000 
boosterprikken per week gezet. Dat zijn er evenveel als in de allerdrukste periode uit de eerste 
vaccinatieperiode. Bron: AD, 23 december 2021. 
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Een GGD-arts vaccineert een niet-mobiele Alphense in haar huis © GGD Hollands-Midden 

Ministerie van Volksgezondheid gaat de PCR-lolly niet inzetten op 
scholen  

Het ministerie van Volksgezondheid heeft momenteel geen voornemens om de PCR-lolly op 
scholen in te zetten. De woordvoerder van het ministerie laat weten dat scholen op dit moment 
zelftesten krijgen van de overheid en dat het voorlopig daarbij blijft. 

De PCR-lolly is een manier van testen die in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen al sinds 
mei gebruikt wordt. Om de dag sabbelen de kinderen en leerkrachten zo'n dertig seconden op 
een soort lolly met een katoenen propje. Per klas worden de lolly's verzameld en getest. Als 
ergens het coronavirus wordt aangetroffen, moet de hele klas in quarantaine. Na onderzoek 
van de individuele lolly's mogen de kinderen die niet besmet zijn weer terug naar school. Bron: 
AD, 23 december 2021. 

De aangifte van Wybren Van Haga is geseponeerd 

De aangifte van Tweede Kamerlid Wybren Van Haga tegen demissionair minister Hugo De 
Jonge (Volksgezondheid) over het coronatoegangsbewijs is geseponeerd. Volgens het 
Openbaar Ministerie zijn er geen strafbare feiten gepleegd en bovendien is het van mening dat 
een bewindspersoon over zijn gevoerde beleid verantwoording aan het parlement moet 
afleggen. 

Volgens Van Haga is een systeem van 2G, waarbij alleen gevaccineerden en genezen personen 
toegang krijgen tot locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, 
een discriminerende maatregel. Volgens het OM zijn ministers en staatssecretarissen 
verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal. Het OM is ook van oordeel dat het 
onderscheid dat wordt gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden 'geen 
onderscheid is op basis een van de discriminatiegronden die in het Wetboek van Strafrecht 
worden genoemd' namelijk ras, godsdienst of levensovertuiging, homoseksualiteit, geslacht, 
en handicap. Bron: AD, 23 december 2021. 
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Alle medewerkers van Defensie kunnen op dit moment 
een boosterprik krijgen 

Alle medewerkers van Defensie kunnen op dit moment al een boosterprik krijgen, meldt een 
woordvoerder van Defensie desgevraagd. Het ministerie krijgt de vaccins rechtstreeks van het 
ministerie van Volksgezondheid. 

De GGD, die het overgrote deel van de boosterprikken voor alle andere Nederlanders zet, 
speelt geen rol bij het inenten van militairen en ander defensiepersoneel. Daarom is er volgens 
de woordvoerder van Defensie ook geen sprake van voorrang. ‘We prikken gewoon zelf.’ 

Hij benadrukt dat alleen de medewerkers van Defensie geprikt kunnen worden die in 
aanmerking komen voor een boostervaccin, omdat ze hun vorige prik langer dan drie 
maanden geleden kregen of langer dan drie maanden geleden een besmetting doormaakten. 
Wanneer alle defensiemedewerkers geprikt zijn, valt niet precies te zeggen. ‘Sommige mensen 
zijn met verlof of zitten in het buitenland. Maar ik denk dat we snel klaar zijn.’ Bron: AD, 23 
december 2021. 

Rusland heeft de grens van 600.000 coronasterfgevallen gepasseerd 

Rusland heeft de grens van 600.000 coronasterfgevallen gepasseerd, meldt persbureau 
Reuters op basis van eigen berekeningen. Het dodental is alleen hoger in de Verenigde Staten 
(813.000) en Brazilië (618.000). 

De laatste sterfgevallen zijn het gevolg van infecties met de deltavariant van het coronavirus. 
Tot dusver bekend is de besmettelijkere variant Omikron in Rusland nog niet wijdverspreid. 
Hoewel het land zelf vijf coronavaccins heeft ontwikkeld, willen veel inwoners zich niet laten 
inenten. Minder dan 48 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. 

Reuters baseert zich op data van het statistiekbureau Rosstat en de gezondheidsautoriteiten 
in Rusland. Rosstat heeft tot dusver alleen cijfers tot en met oktober gepubliceerd in 
maandoverzichten waarbij oversterfte wordt berekend. Voor november en december heeft 
Reuters gegevens van de gezondheidsautoriteiten gebruikt. Die melden dagelijks hoeveel 
officiële coronadoden er zijn gemeld. Bron: AD, 23 december 2021. 

Door het hele land worden militairen ingezet bij test- en 
vaccinatielocaties van de GGD 

Door het hele land worden momenteel militairen ingezet bij test- en vaccinatielocaties van de 
GGD. Een deel van de 1500 militairen die Defensie heeft aangeboden voor hulp is op 
verschillende plaatsen actief, een deel staat nog stand-by. Dat aantal kan iedere dag afnemen, 
legt een woordvoerder van Defensie uit, afhankelijk van de hulpvraag. 

Zo'n 540 militairen helpen momenteel al bij de boostercampagne en 255 worden ingezet in de 
GGD-teststraten. Bron: AD, 23 december 2021. 

De Omikron-variant is in Amsterdam al de meest voorkomende variant 

De Omikron-variant is in Amsterdam al de meest voorkomende variant van het coronavirus. 
Volgens de meest recente steekproef van de GGD en Amsterdam UMC bevatte 59 procent van 
een partij testmonsters die dinsdag werd onderzocht de extra besmettelijke variant, die zich 
razendsnel verspreidt. In totaal ging het in 63 van de 106 onderzochte positieve coronatesten 
om Omikron. 

De cijfers verschenen op het Twitteraccount van het samenwerkingsverband ARGOS, dat staat 
voor Amsterdam Regional Genomic epidemiology and Outbreak Surveillance. Een 
woordvoerster van Amsterdam UMC bevestigt dat de daar gepubliceerde gegevens kloppen. 
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de Omikron-
variant ook snel in de rest van het land dominant zal worden. Het instituut verwacht dat dit 
ergens tussen kerst en Nieuwjaar zal gebeuren. Bron: AD, 23 december 2021.   

Dion Bartels: 'Verrekening van corona-effect in WOZ-waarde schiet 
tekort' 

Nu we zijn teruggegleden in een volledige lockdown verkeren veel ondernemers opnieuw in 
een overlevingsmodus. ‘Desondanks dreigen zij in de eerste maanden van 2022 voor de tweede 
maal een OZB-aanslag te ontvangen, waarin niet tot nauwelijks en bovendien op inconsistente 
wijze rekening is gehouden met de effecten van COVID-19 op de WOZ-waarde van commercieel 
vastgoed’, waarschuwt WOZ-specialist Dion Bartels. 

‘De vaststelling van de WOZ-waarde verschilt per gemeente’, legt Bartels uit. ‘En aangezien 
we er daarvan in Nederland maar liefst 352 hebben, die er elk een andere berekening op na 
houden, leidt dat tot een niet te verantwoorden inconsistentie in de uitvoering van de Wet 
waardering onroerende zaken.’ Daar komt bij dat Bartels met zijn Bartels Consultancy de 
afgelopen jaren meer dan 10.000 bezwaren heeft ingediend, in meer dan tachtig procent van 
de reeds behandelde gevallen met succes, maar desondanks met zeer uiteenlopende 
uitkomsten. Waar hij van de ene gemeente nul op het rekest krijgt, kent een andere gemeente 
een WOZ-verlaging van meer dan vijfenzeventig procent toe. ‘Leg dat maar eens uit aan alle 
getroffen ondernemers in Nederland.’ 

Eind 2020 kwam de Waarderingskamer, belast met de controle op de uitvoering van de Wet 
waardering onroerende zaken, al met een ‘afwegingskader’ voor gemeenten. Aan de hand 
daarvan konden deze besluiten de coronamaatregelen al dan niet als ‘bijzondere 
omstandigheid’ te laten meewegen bij een eventuele verlaging van de WOZ-waarde. ‘Een aantal 
gemeenten heeft zich met betrekking tot de begin 2021 verstuurde WOZ-beschikkingen nog 
kunnen verschuilen achter de ongelegen timing van dat advies’, aldus Dion Bartels. ‘Aan het 
einde van het jaar hebben zij deze beschikkingen namelijk al zo goed als af’, licht hij toe. ‘Zo 
zijn de gemeentelijke computers nu alweer geladen met de negen miljoen aanslagen die zij 
vanaf eind januari gaan uitspugen.’ 

Daardoor hielden gemeenten afgelopen jaar vast aan 1 januari 2020 als waardepeildatum, 
met een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van tien procent tot gevolg. ‘Als een 
ondernemer daar niet tegenin ging, zijn gemeenten daar destijds mee weggekomen’, blikt 
Bartels hierop terug. ‘Ik plaats echter bij 1 januari 2020 altijd gekscherend de aanduiding 
‘BC’: ‘Before Corona’, of ‘Before COVID-19.’ Hij diende daarom bezwaar in namens meer dan 
1.000 ondernemers, voornamelijk uit de retail- en de horecabranche. Daarin pleitte hij voor 
inachtneming van de actuele omstandigheden en een waardevermindering van winkels tot wel 
twintig procent en van horeca zelfs tot veertig procent.  

Hoewel hij erkent dat ook gemeenten die vasthielden aan de waardepeildatum 1 januari 2020 
strikt juridisch gezien wellicht een correcte beslissing namen, is daar volgens Bartels alles 
mee gezegd. ‘Dat alle coronaperikelen pas een jaar later worden meegewogen in de 
waardebepaling van vastgoed, is duidelijk een weeffout in de wet’, stelt hij. ‘Een deel van de 
noodlijdende ondernemingen is inmiddels omgevallen en heeft geen baat meer bij de 
verrekening van dit jaar.’  

Nu gemeenten ruim de tijd hebben gehad om het advies van de Waarderingskamer mee te 
nemen in de vaststelling van de WOZ-waarde, vervalt bovenstaand excuus. Toch is Dion 
Bartels er niet direct gerust op dat ondernemers zonder slag of stoot een betekenisvolle 
verlaging van de WOZ tegemoet kunnen zien. ‘Een van de MT-leden van de Waarderingskamer 
schatte bijvoorbeeld de waardevermindering ten gevolge van de coronacrisis bij voorbaat al 
laag in, op maximaal tien procent, en dan ook nog eens bij slechts een heel klein deel van het 
vastgoed, nog geen één procent van al het Nederlandse vastgoed’, refereert Bartels aan 
uitspraken in het NRC, uit maart 2021.  
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‘Gemeenten zelf schatten dit bovendien nog lager in, vaak op vijf procent, als er überhaupt al 
een verrekening plaatsvindt’, spreekt Bartels uit ervaring. ‘En geef ze eens ongelijk, als de 
norm waaraan ze zich hebben te houden al zo onverklaarbaar laag ligt.’ De WOZ-specialist 
verwacht dan ook slechts een beperkte tegemoetkoming in de vaststelling van de WOZ-
waarde. De Tovenaar van WOZ, zoals Bartels ook wel bekend staat, zal er echter alles aan 
doen om voor zijn opdrachtgevers het maximale resultaat te behalen.  

Die tegemoetkoming gaat volgens Bartels bovendien gepaard met een hoge mate van 
inconsistentie, die hij wijt aan de veelheid aan gemeenten en uitvoeringsorganisaties, 352 en 
172 in totaal, waaraan gemeenten de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken 
hebben uitbesteed. ‘Ik zeg altijd maar zo: er zijn twee zekerheden in het leven, morgen komt 
de zon op en vanaf eind januari vallen negen miljoen OZB-aanslagen op de deurmat’, aldus 
Bartels. ‘Uit alle bezwaren van het afgelopen jaar is mij duidelijk geworden dat we daar nog 
een zekerheid aan kunnen toevoegen, en dat is dat elke gemeente die aanslag op haar eigen 
en vaak ondoorgrondelijke wijze berekent.’ 

Dion Bartels is eigenaar van Bartels Consultancy, gespecialiseerd in WOZ-bezwaren en OZB-
procedures. De Wizard of WOZ diende de afgelopen periode meer bezwaren in dan ooit, in 
totaal ruim 10.000. Daarvan is inmiddels de helft afgewikkeld, met een succesratio van meer 
dan 80 procent. Tot zijn klanten rekent hij onder meer diverse hotelketens, zoals Fletcher 
Hotels, en horecaorganisaties, zoals Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging 
Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO), alsmede tal van grote beleggers en 
eigenaren van winkelketens, waarvan velen prijken in de Quote 500. Bron: Vastgoed Journaal, 
22 december 2021. 

Harriëtte heeft nog meer werk aan haar dementerende man Peter nu hij 
niet naar dagbesteding kan 

Mantelzorgers zijn meer tijd kwijt aan de verzorging van hun naasten, omdat de thuiszorg 
door de coronadrukte is afgeschaald. Velen vinden dat hun naasten nu onvoldoende hulp 
krijgen.  

Dat blijkt uit een peiling onder ruim vijfhonderd mantelzorgers door belangenbehartiger 
MantelzorgNL. Hun naasten krijgen onder meer minder dagbesteding en begeleiding. Meer 
dan 80 procent van de mantelzorgers vangt de weggevallen thuiszorg zelf op. Het gros voelt 
een zware mentale belasting door de extra zorg en heeft het gevoel altijd aan te moeten staan. 
‘Het irriteert me mateloos dat we heel veel waardering hebben voor zorgmedewerkers - 
uiteraard terecht -, maar zo weinig voor mantelzorgers die zoveel opvangen’, zegt directeur 
Liesbeth Hoogendijk. Bron: AD, 23 december 2021.  

Sinds Willeke de Gamma is uitgezet vanwege hoesten, gaat ze nergens 
meer heen: ‘Het is een fobie’ 

Hoe is het om al anderhalf jaar te leven binnen een straal van één kilometer? Willeke 
Outshoven (68) doet dat omdat ze last heeft van chronisch hoesten en bang is voor reacties 
die ze daarop krijgt in tijden van corona. 

 ‘Ja ik hoest. Nee ik heb géén corona.’ Met deze tekst op een hesje liep Outshoven vanaf maart 
2020 over straat. Maar toen ze uit een bouwmarkt werd gezet, veranderde haar leven. ‘Ik was 
daar zó boos over. Vanaf dat moment speelt mijn leven zich af binnen een straal van een 
kilometer.’ Bron: AD, 23 december 2021.   
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Denemarken gaat buitenlandse reizigers vragen om negatieve 
coronatestuitslag 

Denemarken gaat buitenlandse reizigers vragen om een negatieve coronatestuitslag, ook als 
ze zijn gevaccineerd. De maatregel wordt op 27 december van kracht en gaat gelden voor 
mensen die niet beschikken over een verblijfsvergunning of een Deens paspoort.  

In Denemarken moeten reizigers een negatieve PCR-test of een negatieve sneltest tonen. Die 
moeten in respectievelijk maximaal 72 uur of 48 uur voor aankomst zijn afgenomen, zegt het 
ministerie van Volksgezondheid. 

Er gelden wel uitzonderingen op de regel, onder meer voor kinderen en voor mensen die in het 
grensgebied wonen. De aangescherpte inreisregels blijven in elk geval tot 17 januari van 
kracht. Overtredingen kunnen worden bestraft met een boete van omgerekend 470 
euro. Bron: AD, 23 december 2021.  

Zorgminister bestelt 1300 extra zuurstofapparaten voor 
thuisbehandeling van coronapatiënten 

Demissionair zorgminister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) bestelt 'onder dwingende 
spoed' 1300 extra zuurstofapparaten voor de thuisbehandeling van coronapatiënten. Het gaat 
om zogenoemde zuurstofconcentratoren. Dit zijn elektrische apparaten die zuurstof uit de 
lucht halen. 

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat op basis van de door het RIVM geschetste 
scenario's rond de Omikron-variant van het coronavirus het 'dringend gewenst is' om meer 
van deze apparaten beschikbaar te hebben. Coronapatiënten kunnen dan meer thuis worden 
opgevangen. ‘Elk beschikbaar bed in een ziekenhuis of instelling telt immers.’ 

De apparaten geeft De Jonge in bruikleen aan Nederlandse zuurstofleveranciers. Hij verwacht 
dat ze in de laatste week van dit jaar en de eerste week van volgend jaar beschikbaar en 
inzetbaar zijn. Bron: AD, 23 december 2021.  

Ouderen gaan op de bonnefooi naar priklocaties  

Ouderenbond ANBO krijgt signalen dat senioren op de bonnefooi naar priklocaties gaan in de 
hoop zonder afspraak een prik te halen. Soms lukt dat, maar soms ook niet, want iedereen 
moet eigenlijk een afspraak hebben. Hoe vaak het gebeurt, kan de bond niet zeggen. ‘Mensen 
willen echt zo snel mogelijk een prik. Ze maken zich echt zorgen.’ 

Senioren krijgen vooral een punthoofd van de pogingen om een afspraak te maken per 
telefoon. ‘De capaciteit daar blijft echt de bottleneck’, aldus een woordvoerster. De wachttijd 
is soms maar een paar minuten, maar anderen hangen schier eindeloos in de wacht of krijgen 
zelfs meerdere keren te horen dat het nu te druk is. 

Het digitaal aanmelden is 'op zich niet heel moeilijk', vindt de bond. Maar sommige senioren 
zitten te hannesen met hun DigiD en vinden de 'waslijst' van vragen toch een heel gedoe. De 
GGD heeft deze ouderen opgeroepen hulp te zoeken, omdat het online aanmelden veel sneller 
gaat dan per telefoon. Volgens de ANBO willen oudere echtparen veelal ook graag een 
gezamenlijke afspraak maken en kan dat niet online, maar per telefoon wel. Bron: AD, 23 
december 2021.  

Niet gevaccineerden moeten kunnen kiezen voor nieuw vaccin 

Volwassenen die nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus en bezwaren hebben tegen 
de zogeheten mRNA-vaccins die nu standaard worden gebruikt, moeten wat de 
Gezondheidsraad betreft de mogelijkheid krijgen om voor het nieuwe vaccin van Novavax te 
kiezen. De raad schrijft dat in een advies aan minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge. 
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Het vaccin genaamd Nuvaxovid is het vijfde coronavaccin dat in Europa mag worden gebruikt. 
Het zit anders in elkaar dan de andere vier reeds goedgekeurde vaccins. Het nieuwste vaccin 
is gebaseerd op eiwitten, een beproefde techniek. Er zijn twee doses van nodig, met minimaal 
drie weken tussen de twee prikken. Voor zover nu bekend zijn de bijwerkingen doorgaans mild 
en is het vaccin tussen de 60 en 90 procent effectief in het voorkomen van besmetting met 
eerdere coronavarianten. Het is nog net bekend hoe effectief het vaccin tegen de Omikron-
variant is. Bron: AD, 23 december 2021.  

Ga niet de grens over om te winkelen of uit eten te gaan 

Demissionair premier Mark Rutte roept Nederlanders en Duitsers samen met minister-
president Hendrik Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen op thuis te blijven en 
drukte te vermijden. ‘Ga dus niet de grens over om te winkelen of uit eten te gaan.’ Bron: AD, 
23 december 2021. 

Jonge gediplomeerden beleefden door corona een stormachtig eerste 
werkjaar 

Net afgestudeerd aan het mbo beleefden tienduizenden jongeren vorig jaar een spectaculaire 
vuurdoop op de arbeidsmarkt. Het CBS onderzocht hoe het hen verging.  

Stress. Heel veel stress. Dat is de korte samenvatting van een onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de werkbeleving van jongeren die vlak voor de 
coronapandemie hun mbo-diploma behaalden. 

Niet eerder deze eeuw nam het aantal mensen met betaald werk zo sterk af als in het tweede 
kwartaal van 2020, noteert het CBS. Die afname kwam vooral voor rekening van jongere 
werknemers. Niet verrassend dus, dat dit terug is te zien in de werkbeleving van de mbo’ers 
die vlak daarvoor, in de zomer van 2019, hun diploma behaalden. Bijna de helft ervaarde in 
die eerste periode van lockdown meer werkstress dan in de maanden ervoor.  

Een uitschieter is – uiteraard – de zorg. Van de jongeren die een opleiding verpleeg- en 
verloskunde hadden, ervaarde 64 procent meer werkstress dan voor corona. Maar ook de 
andere kant van zorg, zoals schoonheids- en haarverzorging, ervaarde opvallend veel stress. 
Waar de verpleegkundigen het juist veel drukker hadden, ging bij deze groep die stress juist 
samen met een verlies aan werkzekerheid door de lockdown.  

Want die werkonzekerheid, die was buiten de verpleging zeer groot. De statistieken lezen als 
een ravage. Van de mbo’ers met een opleiding in de richting economie maakte 20 procent in 
die eerste maanden van de pandemie minder werkuren dan ervoor. 

Velen kregen in die onzekere maanden ook te maken met ontslag of met contracten die niet 
verlengd werden. Dat geldt zeker voor de meerderheid die zijn opleiding vooral in de 
schoolbanken had gezeten en dus relatief nieuw was bij z’n werkgever. Maar ook 
afgestudeerden in de zogenoemde beroepsbegeleidende leerweg, die tijdens hun opleiding al 
volop werkten, kregen ermee te maken. Van deze groep verloor meer dan 4 procent zijn baan. 

Ook wie wel aan het werk bleef, ervaarde de onzekerheid: drie op de tien van alle 
ondervraagden voelden zich minder zeker van werk. Hoe zwaarder een sector werd getroffen 
door de lockdown, hoe hoger dat cijfer. Voor de mbo’ers met een achtergrond in muziek en 
theater was dit 72,8 procent. 

Het onderzoek richt zich op die periode tot en met de eerste lockdown in 2020. ‘Inmiddels zijn 
we een jaar verder en ziet de wereld er heel anders uit dan we toen hadden kunnen bevroeden’, 
zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. 

‘De jongerenwerkloosheid is nu op zijn laagste niveau in vijftig jaar. Dus zeker met een 
diploma op zak zal baanzekerheid nu niet het grootste issue zijn. Of dat ook geldt voor de 
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werkzekerheid van zzp’ers is een ander verhaal. Want voor bepaalde sectoren, van kappers 
tot recreatie, zullen de zorgen van toen nu zeker weer opleven’, denkt Van Mulligen.  

Over de langeretermijngevolgen van de onzekerheid kan het CBS nu niets zeggen. Het RIVM 
en de GGD’en zijn onlangs begonnen met een groot onderzoek naar de impact van corona op 
het publieke welbevinden. Eerdere onderzoeken onder jongeren wezen uit dat op scholen een 
tekort aan stages, psychische nood en hoge werkdruk zijn ontstaan door de pandemie en de 
maatregelen ertegen. Bron: Trouw, 22 december 2021. 

Duitsland meld dat iemand is overleden na besmetting met Omikron 

Duitsland heeft voor het eerst gemeld dat iemand is overleden na een besmetting met de 
Omikron-variant van het coronavirus. De overleden persoon was volgens 
gezondheidsinstituut RKI, het Duitse RIVM, tussen de 60 en 79 jaar oud. 

In Duitsland zijn in totaal 3198 infecties met Omikron vastgesteld, maar in werkelijkheid zijn 
dat er waarschijnlijk meer omdat niet bij alle positieve coronatests wordt gekeken met welke 
variant mensen besmet zijn. Er liggen voor zover bekend 48 coronapatiënten met Omikron in 
de ziekenhuizen. Bron: AD, 23 december 2021.  

Zelfs als Omikron beduidend minder ziekmakend is dan Deltavariant 
komen nog altijd veel besmette mensen in ziekenhuis 

Zelfs als de Omikron-variant van het coronavirus beduidend minder ziekmakend is dan de 
Deltavariant, zoals diverse onderzoeken suggereren, vrezen deskundigen dat de komende 
tijd nog altijd veel besmette mensen in het ziekenhuis zullen belanden. ‘De eerste en tweede 
prikken van coronavaccins beschermen niet goed meer tegen Omikron’, stelt viroloog en 
microbioloog Bert Niesters. ‘En we zijn te laat begonnen met de boostercampagne.’ 

Het Imperial College in Londen meldde woensdag op basis van voorlopige cijfers dat patiënten 
met Omikron 20 tot 25 procent minder vaak naar het ziekenhuis hoeven dan patiënten met 
Delta. De kans om langer dan een dag in het ziekenhuis te moeten verblijven ligt zelfs 40 tot 
45 procent lager. Onderzoeken uit Schotland en Zuid-Afrika duidden op nog lagere kansen op 
ziekenhuisopname. Aan de andere kant laat het tempo waarop Omikron zich verspreidt 
duidelijk zien dat deze variant veel besmettelijker is dan Delta. 

‘Per infectie is het opnamerisico kleiner. Dat is op zich mooi, maar omdat het zo besmettelijk 
is, gaan we toch nog veel ziekenhuisopnames krijgen’, vat een woordvoerder van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de situatie samen. ‘Voor de druk op de 
ziekenhuiszorg maakt het op dit moment niet heel veel meer uit’, stelt ook viroloog Niesters. 
De eerste en tweede prikken van de coronavaccins lijken volgens hem namelijk niet goed meer 
te beschermen tegen de nieuwe variant. Bron: AD, 23 december 2021. 

Italië gaat geldigheid van coronatoegangsbewijs inkorten 

Italië gaat de geldigheid van het coronatoegangsbewijs inkorten van negen maanden naar zes 
maanden na de tweede inenting. Daarna is een boosterprik nodig om de zogeheten groene pas 
geldig te houden. Dat is een van de maatregelen die de regering donderdag neemt om het 
aantal nieuwe coronagevallen te beperken. 

De groene pas is in Italië nodig om toegang te krijgen tot onder meer horecagelegenheden, 
voetbalstadions en skipistes. Er komt ook weer een mondkapjesplicht in de buitenlucht. 

In een verklaring van de regering staat dat ook wordt overwogen om discotheken en 
nachtclubs te sluiten tot en met oud en nieuw, maar dat besluit staat nog niet vast. De 
regering is tot deze maatregelen gekomen na overleg, maar ze moeten nog officieel worden 
vastgelegd. Bron: AD, 23 december 2021.  
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Kerstshoppen bij de boer populairder dan ooit: ‘Mensen zijn heel blij dat 
wij wèl open zijn’ 
 
Kerstshoppen? Wel een beetje lastig, nu met de lockdown. Gelukkig kunnen we nog naar de 
boer!  
Boerderijwinkels mogen gewoon open zijn. Ze worden gezien als essentieel, want ze verkopen 
vers voedsel. Maar wie nu denkt dat je er alleen terecht kunt voor boter, kaas en eieren, vergist 
zich. De boer heeft ook kerstpakketten en kerstcadeautjes. Bron: AD, 23 december 2021. 
 
Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder 
afgenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder 
afgenomen. Op dit moment houden nog 2221 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, 
zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecenrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Dat zijn er 34 minder dan woensdag. 

Zorgmedewerkers van de verpleegafdelingen behandelen momenteel 1657 coronapatiënten, 
zeventien minder dan woensdag. Op de intensive cares liggen donderdag 564 
coronapatiënten, ook een afname van zeventien patiënten ten opzichte van een etmaal 
eerder. Bron: AD, 23 december 2021.  

 

Jongeren aan het werk bij een Jumbo-supermarkt. Het zijn jeugdspelers van een voetbalclub 
die niet meer konden trainen en dan maar de supermarkt uit de brand hielpen. © 
Pix4Profs/Jules Van Iperen 
 
Tekort aan personeel zó nijpend dat supers alles uit de kast halen: 
‘Jongeren kiezen liever voor GGD’ 
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Wie een bijbaantje zoekt, heeft de opties vanwege de personeelstekorten voor het uitkiezen. 
En dus doen supermarkten en bezorgdiensten in de regio er alles aan om jongeren te strikken. 
‘Maar ze kiezen liever voor de GGD.’ 
 
‘More fun, more money!’ Een poster in de etalageruit van pizzabezorgketen Domino’s in hartje 
Gouda windt er geen doekjes om. Bron: AD, 23 december 2021.  
 
Minder ziekenhuisopnames door Omikron, mogen we juichen? 

Goed nieuws over Omikron uit Engeland. Toch blijft voorzichtigheid geboden. 

De geluiden dat Omikron minder ziek maakt, worden al langer gehoord. Maar echte harde 
gegevens dat de nieuwe variant inderdaad tot minder ziekenhuisopnames leidt waren er niet. 
Woensdag verscheen een nieuw onderzoek in Engeland van het Imperial College London. Wie 
besmet raakt met de Omikron-variant heeft 40 tot 45 procent minder kans om zo ziek te 
worden dat hij of zij minimaal een nacht in het ziekenhuis moet blijven. Eindelijk harde, 
hoopvolle gegevens.  

Hoewel, de cijfers mogen hard zijn, maar zegt het werkelijk iets over die vermeende milde 
variant? Het zijn vooral jongeren die besmet zijn met Omikron. Dat vertekent het beeld in het 
Engelse onderzoek, want jongeren hebben minder last van de ziekte. 

Ook de vaccinaties vertekenen. Delta richt zich vooral op de ongevaccineerden, want om het 
ingeënte deel van de bevolking staat een legertje afweerstoffen. Dat leger houdt niet alle delta’s 
tegen, maar wel veel. 

Anders is dat bij Omikron. Het vaccin beschermt niet goed tegen infectie met de nieuwe 
variant. In de woorden van RIVM-baas Jaap van Dissel: Omikron heeft een andere jas 
aangetrokken en is daardoor niet herkenbaar als vijand. Zodoende heeft Omikron vrij toegang 
tot de grote groep gevaccineerden en mensen die de ziekte al hebben doorgemaakt. Dat leidt 
tot ‘doorbraakinfecties’ en deze zijn dan ook vaak terug te zien onder mensen die positief 
testen op Omikron. 

Vaccins werken goed tegen ernstige ziekte, waardoor iemand na een doorbraakinfectie zelden 
in het ziekenhuis belandt. Dat kan een reden zijn waarom Omikron onschuldiger lijkt dan hij 
wellicht is. 

Dat voorbehoud maken wetenschappers ook. Niet alleen in Engeland, ook in Denemarken. 
Daar zien onderzoekers dat 0,6 procent van de personen met Omikron naar het ziekenhuis 
moet. Voor andere varianten ligt dat percentage bijna drie keer zo hoog. Maar het Deense 
RIVM waarschuwde al dat de resultaten sterk zijn vertekend vanwege het hoge aantal jongeren 
en gevaccineerden. 

Gegevens uit Schotland laten hetzelfde zien als in Denemarken. De kans op opname in het 
ziekenhuis is na besmetting met Omikron ongeveer 60 procent kleiner dan na besmetting met 
Delta. 

Wat leren al deze onderzoeken? Niet dat Omikron tot mildere covid leidt. Wel dat mensen 
minder vaak in het ziekenhuis komen na een besmetting met de nieuwe variant. Oftewel: 
antistoffen en afweercellen beschermen ook tegen Omikron. 

De onderzoeken zijn de afgelopen weken uitgevoerd, toen het percentage mensen met boosters 
lager was dan nu. Boosters peppen het immuunsysteem op zodat Omikron straks net als delta 
minder makkelijk nieuwe gastheren kan bereiken. En als het Omikron toch lukt, leidt dat tot 
nog minder ziekenhuisopnames. 

Hoe meer over Omikron bekend is, des te beter werken de modellen die uitbraken voorspellen. 
Daar kunnen beleidsmakers dan weer mee aan de slag. Die beleidsmakers lijken niet te 
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reageren op berichten dat Omikron wellicht milder is. Overal in Europa worden maatregelen 
eerder strenger dan soepeler. Dat heeft alles te maken met de besmettelijkheid. 

Besmettelijkheid is op twee manieren te meten. De eerste is door het reproductiegetal, de R. 
De golf van de deltavariant dooft in Nederland langzaam uit, wat betekent dat de R voor delta 
onder de 1 is beland. Omikron is in opmars omdat de nieuwe variant ook de grote groep 
gevaccineerden kan bereiken. Dat reproductiegetal ligt dus ver boven de 1. 

De tweede manier om de besmettelijkheid vast te stellen is via de R nul. Dat is het 
reproductiegetal als er geen maatregelen zouden zijn en niemand antistoffen heeft. Voor delta 
ligt het reproductiegetal nul tussen de 6 en 7. Bij Omikron is het getal nog niet bekend. Er 
zijn wel schattingen, die oplopen tot 10. 

Zelfs als mensen die besmet zijn met Omikron naar verhouding minder vaak in het ziekenhuis 
belanden dan bij de deltavariant, dan nog kunnen er straks veel meer mensen ernstig ziek 
worden. Juist doordat Omikron zoveel besmettelijker is. Vandaar dat overheden zo voorzichtig 
zijn. Bron: Trouw, 23 december 2021.  

Waarom we het kerstpakket zo belangrijk vinden: ‘Het gaat om 
persoonlijke waardering’ 

Het ene kerstpakket is het andere niet. En wat voor de een karig is, vindt de ander luxe. 
Medewerkers van ziekenhuizen in Amsterdam en Leiden zijn in ieder geval niet blij met hun 
pakket. Arbeidspsycholoog Tosca Gort legt uit waarom een kerstpakket zo belangrijk is. 

Medewerkers van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam en het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn niet blij met hun kerstpakket. In Amsterdam 
kregen ze een sjaal en muts met het logo van het ziekenhuis. ’Dit pakket voelt echt als een 
belediging’, zegt een medewerker tegen Het Parool. ‘Is dit waar we al anderhalf jaar keihard 
voor aan het werk zijn?’ Bron: AD, 23 december 2021.  

Italië verplicht het dragen van mondkapje op straat en zet een streep 
door alle feestjes en partijen rond oud en nieuw 

De Italiaanse regering verplicht het dragen van een mondkapje op straat en zet een streep 
door alle feestjes en partijen rond oud en nieuw. Ook in Italië is het dagelijkse aantal 
nieuwe coronabesmettingen naar recordhoogte gestegen. 

De Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza maakte niet bekend wanneer 
de mondkapjeslicht in de buitenlucht ingaat. Wel zei hij dat de beter beschermende FFP2-
mondmaskers in sommige ruimtes nodig zijn. Het gaat dan om bioscopen en theaters. Men 
wordt geacht die ook te dragen bij sportevenementen en in het openbaar vervoer. Tot 31 
januari moeten ook de discotheken en nachtclubs dicht blijven. 

In de afgelopen 24 uur werden ruim 44.500 nieuwe besmettingen in Italië vastgesteld. Dat is 
een stijging van zeventig procent in vergelijking met vorige week. In de ziekenhuizen liggen 
9745 coronapatiënten, van wie 1023 op de intensive cares. Ook zijn vandaag 168 aan corona 
gerelateerde sterfgevallen gemeld. 

Deze week nam ook Spanje al het besluit om mondmaskers buiten te verplichten. Bron: AD, 
23 december 2021. 

Mensen lijken na besmetting met Omikron minder risico te lopen op 
ziekenhuisopname dan na besmetting met Delta 

Mensen lijken na een besmetting met de Omikron-variant beduidend minder risico te lopen 
op een ziekenhuisopname dan na een besmetting met Delta. Tot die conclusie komt de Britse 
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gezondheidsdienst UKHSA, die waarschuwt dat de hoge besmettelijkheid van Omikron nog 
steeds tot gevolg kan hebben dat veel mensen een medische behandeling nodig hebben.  

De kans dat mensen met Omikron opgenomen worden in ziekenhuizen, ligt volgens voorlopige 
cijfers 50 tot 70 procent lager. UKHSA-topvrouw Jenny Harries noemde dat een 'bemoedigend 
signaal dat mensen die de Omikron-variant oplopen mogelijk relatief minder risico lopen op 
ziekenhuisopname dan mensen die besmet raken met andere varianten.’ 

Harries benadrukte wel dat het gaat om voorlopige onderzoeksresultaten. Er is volgens haar 
meer onderzoek nodig voordat definitieve conclusies getrokken kunnen worden. Het zeer 
besmettelijke Omikron heeft ondertussen in sommige landen de Deltavariant al 
verdrongen als dominante vorm van het virus. Bron: AD, 23 december 2021.  

Vandaag zijn in Frankrijk bijna 92.000 nieuwe besmettingen in 24 uur 
tijd vastgesteld 

De Franse minister van Volksgezondheid maakt zich ernstig zorgen om de jongste 
besmettingscijfers van het land. Vandaag zijn bijna 92.000 nieuwe gevallen in 24 uur tijd 
vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. 

‘De cijfers van vandaag zijn niet goed’, zei minister Olivier Veran over de 91.608 nieuwe 
besmettingen. Uit overheidsgegevens komt tevens naar voren dat in het afgelopen etmaal 179 
coronapatiënten in Franse ziekenhuizen zijn overleden. Het aantal coronapatiënten op de ic 
liep met 61 op naar ruim 3200. 

President Emmanuel Macron hoopt met een boostercampagne het tij nog te keren. Tegen 
kerst moeten 22 tot 23 miljoen Fransen zijn geboosterd. Tot aan woensdag hadden 20 miljoen 
mensen een boosterprik gekregen. 

Veran meldde gisteren nog dat nieuwe maatregelen nog niet in het verschiet liggen, maar zei 
toen al wel dat Frankrijk snel naar de 100.000 nieuwe besmettingen per dag gaat door 
verspreiding van de nieuwe Omikron-variant. Bron: AD, 23 december 2021. 

Lufthansa schrapt ongeveer tien procent van zijn winterdienstregeling  

Lufthansa schrapt ongeveer tien procent van zijn winterdienstregeling vanwege de snelle 
verspreiding van de Omikron-variant. Dat betekent dat ongeveer 33.000 geplande 
vluchten niet meer doorgaan. Het Duitse luchtvaartconcern gaat ervan uit dat de nieuwe 
virusgolf komende maanden zorgt voor minder vraag naar vliegtickets. 

Lufthansa is niet de enige maatschappij die snijdt in haar vluchtschema. Eerder deze week 
kondigde bijvoorbeeld Ryanair al aan het aantal vluchten in januari met een derde terug te 
brengen. Bron: AD, 23 december 2021.  

Akkoord tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over ‘coronavangnet’ 

Zorgcontracten Op de valreep hebben ziekenhuizen en verzekeraars landelijke afspraken 
gemaakt voor volgend jaar. Daarmee moeten financiële risico's door corona worden beperkt. 

Een week voor de jaarwisseling is het ziekenhuizen en verzekeraars gelukt om landelijke 
afspraken te maken voor de eerste drie maanden van komend jaar. Dit was al maandenlang 
een grote wens van de ziekenhuizen, die door het coronavirus in financiële onzekerheid 
verkeren. 

Er is afgesproken dat ziekenhuizen een onderling gelijkwaardige vergoeding krijgen voor 
beschermingsmiddelen, de zorg aan coronapatiënten en de opschaling van bedden voor 
intensive cares. Ook zijn er afspraken gemaakt over een compensatie voor gemiste inkomsten 
vanwege de zorg die door corona niet kan worden verleend. De afspraken zijn gemaakt door 
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de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland. 

Tegelijk met het optuigen van deze landelijke regeling onderhandelen ziekenhuizen en 
verzekeraars ook allemaal onderling over hoeveel zij in 2022 vergoed krijgen voor reguliere 
behandelingen. 

Die gesprekken lopen dit jaar extra moeizaam. Verschillende ziekenhuisbestuurders vanuit 
het hele land zijn gefrustreerd: zij vinden dat verzekeraars er ondanks de crisistijd met 
gestrekt been in zijn gegaan. Verschillende verzekeraars vroegen bijvoorbeeld om 
bezuinigingen, terwijl ziekenhuizen hun loon- en pensioenkosten en energierekening zien 
stijgen. Bovendien zijn er nog grote vragen, zoals over wat Omikron volgend jaar gaat 
aanrichten in de ziekenhuizen. 

Nu er een landelijke regeling is die gaat over de grootste financiële risico’s door de onzekerheid 
rond corona, hopen de koepels dat ook de laatste contractonderhandelingen sneller kunnen 
worden afgerond. Oudjaar is de deadline om financiële afspraken te maken voor volgend jaar. 

Verzekeraars moeten rekening houden met de mededingingstoezichthouder ACM als zij samen 
afspraken maken. Over 2021 en 2020 werden er ook landelijke afspraken gemaakt tussen 
verzekeraars en ziekenhuizen vanwege de pandemie. Verzekeraars mochten toen van de 
toezichthouder een deel van de extra kosten door corona onderling verdelen, zodat de 
individuele risico’s voor verzekeraars te overzien waren.  
 
De bestuursvoorzitter van de ACM liet eerder weten dat 2021 wat de toezichthouder 
betreft „het laatste jaar is dat zorgverzekeraars gezamenlijk afspraken maken om de meest 
disruptieve kosten van de corona-aanpak onderling te verdelen.’ Over dat er ook weer een 
nieuwe regeling komt voor de eerste maanden van volgend jaar, moet de toezichthouder zich 
nog uitspreken. Bron: NRC, 23 december 2021.  
 
Kabinet denkt over plan voor leven met corona: 'Sommige dingen kunnen 
straks alleen nog in de zomer' 
 
Het lange-termijn plan van Den Haag: andere manier van leven nu corona veel langer blijft. 
Achter de schermen werkt Den Haag aan een lange-termijn plan: hoe gaan we leven met 
corona? In brainstormsessies denken 150 creatieve en kritische geesten mee. De boodschap 
zal zijn: Nederlanders zijn zelf aan zet. Iedereen moet zijn leven aanpassen aan corona. 
Familiereunies in de zomer, kleine theatervoorstellingen in de winter, thuisonderwijs bij een 
nieuwe lockdown. ‘Dit is een opdracht aan iedereen.’ Bron: De Telegraaf, 23 december 2021. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid is begonnen met gesprekken over een 
langetermijnstrategie voor de coronacrisis. De brainstormsessies worden gehouden met kleine 
groepen mensen uit diverse sectoren. 
 
De Tweede Kamer heeft al verschillende keren aangedrongen op een bredere visie over hoe de 
samenleving in de toekomst moet omgaan met de coronacrisis. Demissionair premier Rutte 
en minister De Jonge zeiden dinsdag in de Kamer dat het kabinet daar voor het eind van 
volgende maand een heel eind verder mee hoopt te zijn. 
 
De sessies met ongeveer tien deelnemers per groep zijn deze week van start gegaan, zoals De 
Telegraaf vanochtend meldde. In een brief aan potentiële deelnemers staat dat de 
bijeenkomsten bedoeld zijn om vanuit de praktijk te bekijken hoe de samenleving zo veilig en 
open mogelijk kan blijven. 
 
In de brief worden vragen gesteld als: ‘Hoe kunnen we het seizoenseffect benutten in de zin 
dat er in de zomer meer kan dan in de winter? In hoeverre zijn we bereid ons gedrag (langdurig) 
aan te passen om besmettingen te voorkomen? Hoe kunnen we de vaccinatiegraad nog verder 
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verhogen?’ Volgens De Telegraaf is een van de ideeën die in de sessies zijn besproken dat het 
beter is om met veel familie in de zomer samen te komen dan in de winter. 
 
Het ministerie heeft diverse partijen gevraagd om discussiedeelnemers voor te dragen. 
 
Rutte zei deze week in de Kamer dat de visie onder meer antwoord moet worden gegeven op 
de vraag: ‘Hoe houden we zicht op het virus op de langere termijn en wat is er periodiek nodig 
aan contactbeperkende maatregelen.’ De premier zei dinsdag ook dat lockdowns niet zijn uit 
te sluiten, maar dat hij wil proberen de kans erop zo klein mogelijk te houden. ‘Omikron 
hadden we ook met een langetermijnstrategie gewoon gekregen. Dat had geleid tot een 
lockdown, wat voor langetermijnstrategie je ook hebt’, benadrukte Rutte.  
 
De Jonge had het dinsdag over meer orde, rust en regelmaat in de besluitvorming en meer 
voorspelbaarheid voor de burger. Hij wil ‘zo min mogelijk beperkingen op hoeven te leggen, en 
al helemaal niet zo schoksgewijs als het nu elke keer gaat.’ 
 
In de Tweede Kamer zei Rutte ook dat het kabinet in de zorg een 'waakvlam' wil houden om 
te voorkomen dat het virus weer opflakkert. Dat betekent dat de zorg makkelijker kan worden 
op- en afgeschaald. Voor de maatregelen in de zorg komt een aparte taskforce. Bron: NOS, 23 
december 2021.  
 
Ondernemers verbijsterd over lange termijnplan corona 
 
Ondernemers kaatsen de bal terug naar politiek Den Haag. Niet bedrijven moeten zich 
aanpassen aan corona, zo zijn zij van mening. Maar het kabinet moet snel de zorgcapaciteit 
uitbreiden zodat de economie weer volop de ruimte. ‘Dit betekent de totale destructie van de 
sector. Dir is heel slecht gevallen bij onze ondernemers’, aldus een woordvoerder. Bron: De 
Telegraaf, 24 december 2021. 
 
Niet alle cadeautjes voor kerst in huis: ‘Ik denk dat dit de drukste week 
ooit is’ 
 
De kans is groot dat niet alle kerstcadeautjes voor zaterdag worden bezorgd. Ondanks inzet 
van duizenden extra medewerkers is de ‘pakketpiek’ momenteel zo hoog dat een deel pas 
maandag of later bij de klant wordt afgeleverd. 
 
‘We kunnen garanderen dat bestellingen die woensdag zijn geplaatst, voor Kerstmis bij de 
mensen thuis worden afgeleverd. Als je donderdag nog wat hebt besteld, is het een ander 
verhaal. Dan is de kans heel erg groot dat het pakket pas maandag wordt bezorgd’, zegt 
Wehkamp-woordvoerder Jennita Van Herrikhuijzen.  
 
Webwinkel Wehkamp werkt al jaren samen met pakketbezorger DHL, maar zo druk hebben 
beide bedrijven het niet eerder gezien. Van Herrikhuijzen: ‘Vorig jaar was het rond deze tijd 
ook extreem, maar toen ging de harde lockdown een aantal dagen eerder in dan nu. Die paar 
dagen waren toen belangrijk om alles voor Kerstmis tijdig weg te werken, nu is de piek nog 
hoger doordat de periode sinds de lockdown van zondag korter is. Ik denk dat dit de drukste 
week ooit is.’   
 
Ook bij PostNL, samen met DHL verantwoordelijk voor 95 procent van alle pakketpost in ons 
land, verbreken ze record na record. ‘Het wordt heel spannend of alles voor kerst kan worden 
verwerkt. We verwerken deze week twee miljoen pakketten per dag, tegenover 1,7 miljoen in 
dezelfde periode vorig jaar. We hebben ons sinds de zomer zo goed mogelijk voorbereid op deze 
maand. Maar ondanks extra medewerkers, 27 sorteercentra die volle bak draaien, 1500 extra 
ritten per dag en nu ook volop avondbezorging, kan het zijn dat niet alles op tijd wordt 
bezorgd’, zegt Dagna Hoogkamer van PostNL.  
 
Bij transportmanagementservice Wuunder zien ze via hun pakketradar de vertragingen sinds 
de afkondiging van de lockdown oplopen. ‘Het is nu zeventig procent drukker dan vorig jaar, 
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een extreme situatie. De gemiddelde tijd tussen bestelling en bezorging is bijna anderhalve 
dag. In week 48 werd 1 op de 5 pakketten met vertraging bezorgd en dat zal vooral deze week 
wat verder oplopen’, aldus Jeroen Gehlen Van Wuunder.  
 
Bij PostNL hebben ze niet overwogen om de bulk ook tijdens de kerstdagen zelf nog weg te 
werken. Hoogkamer: ‘Nee, onze mensen zijn dan echt toe aan rust. Keihard hebben ze gewerkt 
en dan past er zaterdag en zondag maar één ding: met je beentjes op de poef.’ 
 

 
Kerstdrukte in een van de 27 sorteercentra van PostNL. © Wendy van Bree Fotografie  

Het aantal sterfgevallen is voor de tweede keer op rij gedaald 

Het aantal sterfgevallen in ons land is vorige week voor de tweede keer op rij gedaald, zo meldt 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar nog steeds overlijden veel meer mensen 
dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat komt vermoedelijk doordat veel mensen ziek 
zijn van het coronavirus. 

Vorige week overleden naar schatting 4100 mensen, 950 meer dan gebruikelijk. De 
onderzoekers hebben dat ingeschat door te kijken naar sterfgevallen van voorgaande jaren en 
trends in de bevolkingsstatistieken. Er is nog steeds sprake van oversterfte. Dat betekent dat 
meer mensen overlijden dan te verklaren valt door gebruikelijke schommelingen in het 
sterftecijfer.  

Twee weken geleden daalde het aantal sterfgevallen voor het eerst in acht weken. Die trend 
lijkt dus door te zetten. 

In alle leeftijdsgroepen is sprake van oversterfte, maar is het aantal overlijdens wel aan het 
dalen. Het sterftecijfer is het hoogst bij mensen van 80 jaar of ouder. In deze groep overleden 
vorige week ongeveer 600 meer mensen dan gebruikelijk. Het aantal overlijdens onder mensen 
van 65 tot 80 jaar lag 300 hoger dan normaal. Er overleden 75 meer mensen van onder die 
leeftijden. 

Het CBS weet nog niet waaraan deze mensen zijn overleden. Wel is bekend van vorige 
coronagolven dat de oversterfte grotendeels werd verklaard door Covid-19. De onderzoekers 
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beschikken later pas over de doodsoorzaakverklaringen die vertellen of dat deze coronagolf 
wederom het geval is. Bron: AD, 23 december 2021.  

De traditionele jaarwisseling op Times Square in New York gaat door met 
extra maatregelen 

De traditionele jaarwisseling op het wereldberoemde Times Square in New York 
wordt 'drastisch teruggeschroefd.’ Burgemeester Bill De Blasio, die vorige maand nog 
aankondigde dat het evenement in tegenstelling tot vorig jaar doorgang kon vinden, heeft die 
beslissing genomen wegens het 'onthutsende' aantal nieuwe coronabesmettingen. 

Het maximumaantal bezoekers op Times Square op oudejaarsavond wordt teruggebracht van 
58.000 naar 15.000 en iedereen moet volledig gevaccineerd zijn en een mondkapje dragen, 
kondigde de burgemeester aan. Door deze extra maatregelen kan 'de gevaccineerde 
mensenmenigte op een veilige manier het nieuwe jaar inluiden', aldus De Blasio. 

Times Square was op oudejaarsavond vorig jaar grotendeels leeg. Alleen een paar honderd 
hulpverleners en hun familie waren uitgenodigd als eerbetoon. Normaal verzamelen zich op 
het plein met zijn enorme lichtreclames honderdduizenden mensen om het nieuwe jaar in te 
luiden. Dit jaar hoopte De Blasio op een 'groots feest, vol leven', vertelde hij vorige maand. 

Burgemeesters van andere wereldsteden zoals Londen en Parijs besloten eerder al 
nieuwjaarsfestiviteiten grotendeels af te gelasten. New York meldde woensdag bijna 11.000 
nieuwe coronabesmettingen. Bron: AD, 23 december 2021. 

Defensie heeft vaccinatieplicht verder uitgebreid 

Defensie heeft de vaccinatieplicht verder uitgebreid. Ook militairen die zich voorbereiden op 
inzet of daarvoor gereed staan moeten een prik halen. Deze maatregel is in overleg met de 
bonden genomen. 

Er gold al een vaccinatieplicht voor militairen bij situaties waarin 'niet-gevaccineerd zijn 
verhoogd risico oplevert voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht.’ Nu geldt die plicht ook 
voor de voorbereidingsperiode van zulke operaties, voor militairen die binnen vijf weken 
moeten kunnen worden uitgezonden en voor militairen in opleiding of trainen in landen waar 
vaccineren verplicht is. Bron: AD, 23 december 2021.  

 

John Grottendieck, telg uit de bekende Haagse fietsenmakersfamilie. © Frank Jansen 
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John (57) lag in coma en zou kasplant worden, maar opent nu eigen 
fietsenzaak: ‘Moest opnieuw leren sleutelen’ 
 
John Grottendieck (57) lag jaren geleden nog in coma nadat zijn 250ste 
parachutesprong helemaal fout ging. Dat wordt nooit meer wat, zeiden de artsen. Maar kijk 
hem nu: John opent een eigen fietsenwinkel met werkplaats. En dat ook nog midden in de 
lockdown. Niets houdt hem tegen.  
 
Terwijl de lokale middenstand geplaagd wordt door coronamaatregelen opent een Haags 
fenomeen gewoon een ouderwetse winkel. In de Weimarstraat. Alsof er geen bol.com of 
Amazon bestaat, opent John Grottendieck (57), telg uit een oud Haags geslacht van 
fietsenmakers, een rijwielzaak op de hoek met de Noorderbeekdwarsstraat nummer 163. 
Bron: AD, 23 december 2021. 
 
Kerken in het hele land helpen armere gezinnen met stijgende 
energieprijzen: ‘Schenk energiebonus’ 
 
‘Geef warmte’, ‘laat een ander niet in de kou staan’, of ‘geef gas.’ In heel het land komen kerken 
in actie om armere gezinnen te helpen de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden.  
 
De angst voor de energierekening is groot onder mensen die het niet breed hebben. Door de 
geëxplodeerde gasprijzen en de bliksemsnel stijgende elektriciteitstarieven zien mensen zich 
genoodzaakt in de kou te zitten. Dominee Kest Jelsma startte daarom de actie ‘Ommen geeft 
warmte’ waarmee geld gedoneerd kan worden aan mensen die de verwarming uit laten 
vanwege de stookkosten. In Oss kreeg dat navolging met de actie GOK, Geen Ossenaar in de 
Kou en in Den Haag is de stichting voor Stad en Kerk (Stek) een gelijksoortige actie begonnen 
om ‘warmte’ te doneren. Bron: AD, 23 december 2021. 
 

 
 
Drukte op Schiphol © ANP  
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Wanhopige wintersporters openen jacht op booster: ‘Maar laat de huisarts 
met rust’ 
 
Er lijkt in Nederland een ware jacht te zijn ontstaan op boostervaccins. Op meerdere plaatsen 
in het land staan lange wachtrijen voor vaccinatielocaties en ook de huisartsen en GGD’s 
krijgen diverse telefoontjes van patiënten binnen. Onder hen ook wintersporters die hun 
vakantie naar Oostenrijk in allerijl proberen te redden. De Huisartsenvereniging roept hen op 
de huisartsen vooral met rust te laten. ‘Die telefoontjes gaan ten koste van patiënten die 
spoedzorg nodig hebben.’  
 
Voor een zorgeloze vakantie in Oostenrijk is vanaf zaterdag een inenting met de boosterprik 
verplicht. Hoewel nog lang niet iedereen aan de beurt is, zoeken veel Nederlanders naar 
manieren om deze week nog een derde prik te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld net over de grens 
in het Duitse Aken, waar geen afspraak nodig is. Anderen proberen het 
via prullenbakvaccin.nl, een website waarop mensen kunnen zien of een praktijk bij hen in de 
buurt vaccindoses over heeft. 
 
Volgens de initiatiefnemer, chirurg en medisch hoogleraar Marlies Schijven, is het sinds 
gisteren topdrukte op de website. Zo stonden er gisteravond bij een huisarts in Den Haag 
binnen tien minuten honderd mensen voor de deur voor een overgebleven coronavaccin. Hier 
zitten verschillende doelgroepen tussen, zegt ze. ‘Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare mensen 
die nog niet de leeftijd hebben dat ze nu al een booster krijgen. Of mensen met een kwetsbare 
partner. Ook mensen die willen reizen of gewoon beschermd willen zijn, zijn op zoek naar een 
boostershot.’ 
 
Bij de vaccinatielocatie in de RAI in Amsterdam was het gisteravond eveneens dringen 
geblazen. Sommige mensen stonden uren in de rij, onder hen ook wintersporters die de 
komende dagen naar Oostenrijk afreizen. ‘Mijn man en ik waren al naar Aken gegaan voor 
een booster, maar nu heeft mijn dochter er ook een nodig om te kunnen skiën, zonder dat ze 
eerst in quarantaine hoeft. Maar helaas, vandaag is het niet gelukt een prik te krijgen’, zei een 
van hen tegen de Amsterdamse stadszender AT5. 
 
Sommige Nederlanders die helemaal achter het net vissen, lijken bij hun huisarts een laatste 
poging te doen om een derde prikje te krijgen. Een oproep van een Brabantse praktijk om 
daarmee te stoppen kan op sympathie rekenen van de Huisartsenvereniging.  
 
‘Het heeft helemaal geen zin om je huisarts hiervoor te bellen. Zij beschikken niet over genoeg 
vaccins om erop los te prikken en hun rol is in deze vaccinatiecampagne niet zo groot als de 
vorige keer. Bovendien hebben ze het al druk genoeg met zorg bieden aan kwetsbare patiënten 
die een vaccin voor hun gezondheid nodig hebben.’ 
 
De Huisartsenvereniging snapt dat het vervelend is als een vakantie niet door kan gaan en 
dat Nederlanders informatie proberen te krijgen over een booster. ‘Maar we moeten ons blijven 
realiseren dat het crisis is. Onze zorg is overbelast, dus ook de huisartsenpraktijken. Een 
booster regelen zodat je alsnog op vakantie kunt, die taak is voor de huisarts echt niet 
weggelegd.’ 
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn adviseert iedere Nederlander rustig te 
wachten tot ze aan de beurt zijn voor een booster. ‘We prikken van oud naar jong. Een booster 
halen bij de GGD zodra je jaar aan de beurt is, is het snelst en makkelijkst. Ook is het 
belangrijk dat de registratie goed gebeurt voor het krijgen van een coronatoegangsbewijs (CTB) 
of een DCC voor buitenlandse reizen.’ 
 
Het vrij abrupte besluit van de Oostenrijkse regering is een forse tegenslag voor veel 
Nederlanders die op wintersport wilden gaan. Ze kunnen hun quarantaine weliswaar 
vroegtijdig beëindigen als ze negatief worden getest, maar dat kan pas na vijf dagen. Wie al 
een booster heeft gehad en een negatieve PCR-test kan tonen, hoeft niet in quarantaine. 
Oostenrijkse media hadden aanvankelijk gemeld dat de maatregel komende vrijdag van 
kracht zou worden, maar dat is dus eerste kerstdag. 
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Volgens de ANWB geldt de regel dat die negatieve PCR-test maximaal 72 uur oud mag zijn. 
Als een toerist met boosterprik die toont, hoeft die niet in quarantaine.  
 
De telefoon van de Nederlandse Ski Vereniging staat sinds gisteren roodgloeiend met bellers 
die niet weten wat ze moeten doen, nu de voorgenomen vakantie zo kort voor de start niet 
door dreigt te gaan. De vereniging raadt onmiddellijk vertrek niet aan. Wel krijgen bellers 
het advies om te proberen hun reis te verzetten naar Frankrijk, Zwitserland of Italië. ‘Daar 
zijn de regels een stuk gematigder’, weet de woordvoerder. ‘Maar het blijft een behoorlijke 
uitdaging om nog iets anders te regelen nu het zo kort dag is.’ Bron: AD, 23 december 2021. 

 

Ter nagedachtenis aan zorgmedewerkers Isaac en Ria. © Koen Verheijden en privéfoto 
 
Isaac en Ria werkten in de zorg, liepen corona op en overleden: ‘Dat 
telefoontje hakte er flink in’ 
 
Duizenden zorgmedewerkers zijn dagelijks in touw om coronapatiënten bij te staan. Helaas 
lieten sommigen daarbij zelf het leven door het virus. Een ode aan al die verzorgenden die nog 
dagelijks gemist worden. Bron: AD, 24 december 2021. 
 
Op pad met Ernst Kuipers: zo zien de dagen eruit van de man die door 
corona een BN'er werd 

Corona maakte van hem een BN’er. En hij zou zelfs in de race zijn voor een ministerspost. 
Een portret van Ernst Kuipers, de man van het Erasmus MC. En de man achter de spreiding 
van coronapatiënten. Zo zien zijn dagen er uit. 

Of hij de nieuwe minister van Volksgezondheid wordt? Ernst Kuipers (62) 'kan er niks over 
zeggen.’ Maar zou hij in de schoenen van Hugo De Jonge willen staan? ‘Niet in de letterlijke’, 
grapt hij. Waarna hij herhaalt dat 'hij er niks over kan zeggen.’ Maar rondzoemen doet zijn 
naam zeker, in Den Haag en op tal van wensenlijstjes van ministersposten.  

De van origine maag-darm-leverarts werd bijna 9 jaar geleden voorzitter van de Raad van 
Bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam. ‘Mijn vader was huisarts en toen ik geneeskunde 
ging studeren, was hij daar in eerste instantie ontzettend op tegen’, vertelt Kuipers. 
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‘Omdat hij dacht: het is hard werken, nachtdiensten, et cetera. Daar was moeilijk doorheen 
te komen. Tot het moment dat ik hem vroeg wat hij zou doen als hij opnieuw mocht studeren. 
Dat was toch geneeskunde, dus toen was het klaar met de discussie.’ 

Kuipers is ook voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In die hoedanigheid was hij - 
tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie - de man achter de spreiding van 
coronapatiënten over de Nederlandse ziekenhuizen.  

Iets waardoor vermoedelijk Italiaanse toestanden zijn voorkomen. ‘Absoluut, zonder dat was 
het niet gelukt’, stelt hij. ‘Ook andere landen volgden ons voorbeeld.’ 

De ziekenhuisdirecteur kijkt net als velen met argusogen naar de opmars van de Omikron-
variant. Het RIVM waarschuwde voor wel 4.000 patiënten op de intensive care als we niks 
doen. 

‘Van die prognoses schrik je enorm. Dan gaat het op een gegeven moment om tussen de 150 
en 300 nieuwe ic-opnames per dag. Dan is helemaal niet de vraag: kun je 1.300, 1.400 of 
2.000 ic-bedden vrijmaken? Bij dat soort opnames per dag en mensen die er gemiddeld meer 
dan twee weken liggen. 150 extra ic-bedden geven je dan 12 tot 24 uur respijt en dan lig je 
weer vol.’  

Afgelopen week ging Kuipers naar Den Haag om samen met Jaap van Dissel van het RIVM de 
Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken rondom corona. En niet verrassend was 
ook zijn boodschap: het boosten moet sneller. 

‘Ik denk dat het tempo nog verder omhoog moet. Het interval waarop we ons richten om die 
boostering te doen, moeten we zoveel mogelijk verkorten. Tot nu toe was de gedachte tot en 
met de derde week van januari. De vraag is kan dat ook sneller?’ 

Niet voor niets bood hij eerder al zijn hulp aan. ‘De ziekenhuizen kunnen extra inspringen en 
hebben ook gezegd: 'Zeg maar wat we moeten doen en dan helpen we je.’  

Als het kan, wil hij dat Nederland voor 7 januari klaar is met boosten. Volgens hem moet dat 
kunnen, ervan uitgaande dat ook met de feestdagen met man en macht wordt doorgeprikt. 
‘Als je iedereen inzet, dan kan dat.’ 

Volgens Kuipers moeten we rekening houden met het feit dat corona blijvend is. ‘We zullen 
blijvend extra capaciteit nodig hebben in de ziekenhuizen. Blijvend, maar waarschijnlijk 
periodiek inzetbaar, met pieken en dalen. Als die capaciteit in het dal van COVID niet nodig 
is, heb je die nodig voor de reguliere zorg.’ 

Zitten we dan volgend najaar weer met een opleving van het virus? Het zou zomaar kunnen, 
zegt Kuipers. ‘De grote vraag is: keert het terug of krijg je langzamerhand steeds meer een wat 
dempend effect? Het zou kunnen dat we door de introductie van nieuwe varianten telkens 
ontsnapping hebben aan de immuniteit en toch weer grote ziekteaantallen krijgen. Daar 
moeten we op voorbereid zijn.’ Bron: Een Vandaag, 24 december 2021  

De tweedeling in de samenleving is niet weg na corona: het was er al veel 
langer, maar viel toen minder op 

De polarisatie rond vaccineren legt al bestáánde verdeeldheid bloot, zegt hoogleraar Sjoerd 
Beugelsdijk. De scheidslijnen waren volgens hem al nadrukkelijk aanwezig. Juist aan de 
problemen die ons al verdeelden, moeten we nu gaan werken, zegt hij. 

‘Corona gaat weg, maar we moeten niet denken dat de polarisatie ook weggaat’, zegt hoogleraar 
economie en bedrijfskunde Beugelsdijk en schrijver van het boek 'De verdeelde Nederlanden.’ 
‘Daar moeten we wel wat aan doen!’ Dat een groot deel van de Nederlanders nog steeds met 
'de ander' wil praten, maakt hem wel hoopvol, net als de nieuwe plannen van het kabinet. 
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Wat het coronavirus volgens Beugelsdijk vooral heeft gedaan, is bestaande tegenstellingen 
scherper aan het licht brengen. ‘Vaste contracten versus tijdelijke contracten, ondernemers 
versus mensen in loondienst, hoogopgeleid versus laag opgeleid’, het is een opsomming van 
tegenstellingen die hij zonder veel moeite opnoemt.  

‘Corona heeft een enorme impact, maar het doet ook iets anders: het werkt als een 
contrastvloeistof’, legt hij uit. ‘Die verschillen maken het nu alleen veel scherper. Het is nu 
voor iedereen duidelijk hoe verdeeld de samenleving is.’  

Het brengt hem tot de uitspraak dat na corona de polarisatie niet ook zomaar verdwijnt. 
Daarvoor is actie vanuit de samenleving nodig. Hij is om die reden blij met de uitkomst van 
het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, waaruit blijkt dat we massaal verlangen naar 
een hechtere samenleving.  

Dat 82 procent van de mensen uit het onderzoek elkaar ondanks grote meningsverschillen en 
levensvisies nog steeds wil blijven zien, biedt wat hem betreft perspectief. ‘Ik ben hoopvol’, 
zegt hij nadrukkelijk.  

Opvallend genoeg vindt slechts een kwart van de panelleden dat zij zelf verantwoordelijk zijn 
voor het verkleinen van de kloof. Beugelsdijk ziet dat toch als een 'mooi aangrijpingspunt.’ 
‘Het grootste deel van Nederland zit in het midden, de flanken zijn verantwoordelijk voor 
polarisatie. 'Dus waarom zou ik me aangesproken voelen? Zij moeten zich aanpassen.’ Maar 
dat denken de flanken dus ook’, legt hij uit, dat juist zíj het goed zien.  

‘Wat ik interessant vind, is de bereidheid om ménsen te blijven zien, te praten, vragen te 
stellen. Dat is een ingewikkelde combinatie. Het grote midden denkt automatisch dat het niet 
om hen gaat. De overheid is degene die het voorbeeld moet geven en met nieuw beleid moet 
komen.’  

Een groot deel van de tegenstellingen moet dus vooral politiek worden opgelost, vindt hij en 
hij ziet wat dat betreft ook in Den Haag verandering. ‘Het kabinet gaat nu voortvarend te werk. 
Kansenongelijkheid staat hoog op de agenda. De scheidslijnen tussen sociaal economisch 
succesvol zijn en geen enkele kans krijgen; daar wil je wat aan doen, zodat ook anderen die 
minder gelukkig worden geboren dezelfde kans krijgen.’  

‘Wat ze nu aan plannen hebben maakt me hoopvol. Kinderopvang beschikbaar voor iedereen, 
het afschaffen van belastingvoordelen door de jubelton, de verhuurdersheffing weg, de brede 
brugklas. Het zijn veelbelovende dingen die kansengelijkheid weer bevorderen. Polarisatie is 
gezien en wordt nu aangepakt.’  

‘We moeten de discussie ombuigen. Politiek gaat dieper: het gaat niet alleen over 2G en 
prikpolarisatie, maar over het bevorderen van kansengelijkheid, het tegenkomen van 
andersdenkenden, het kweken van begrip.’ ‘Hopelijk gaat het ombuigen in Nederland. Het had 
eerder moeten gebeuren en we zijn er nog niet. Maar het wordt onderkend en breed gedragen 
dat we het probleem moeten aanpakken.’ Bron: Een Vandaag, 24 december 2021. 

Waarom we wel overstappen van zorgverzekering en niet van 
autoverzekering  

Heb jij gekeken of je zorgverzekering volgend jaar niet voordeliger is bij een andere aanbieder? 
De kans is groot dat je eens bent overgestapt, of je doet het zelfs jaarlijks. Bij een 
autoverzekering is dat wel anders: we blijven soms jaren bij dezelfde. 

‘Uit onze cijfers blijkt dat bij zorgverzekeringen veel vaker wordt overgestapt dan bij 
autoverzekeringen’, zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij vergelijkingssite 
Independer. De reden hiervoor is de aandacht die ieder jaar wordt gevraagd voor het 
overstappen door zorgverzekeraars in reclames. Wat betreft auto's ontbreekt die aandacht, 
met als gevolg dat mensen maar weinig switchen. 
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Dat gaat zover dat men zelfs niet overstapt als een nieuwe auto wordt aangeschaft. ‘De 
meesten geven gewoon hun nieuwe kenteken door zonder zelfs maar even een vergelijker in 
te vullen’, zegt Dijks. Terwijl dat wel veel geld kan schelen. ‘Sommige verzekeraars verzekeren 
bijvoorbeeld liever Volkswagens dan BMW's, als je dan overstapt naar een BMW kan je dat 
veel geld kosten.’ 

Het verschil tussen een goedkope en dure verzekering kan oplopen tot wel 130 euro per 
maand. ‘Het komt voor dat de bandbreedte tussen 50 euro en 180 euro ligt. Daar zitten flinke 
excessen’, zegt de expert autoverzekeringen. 

Toch is het lastig brede uitspraken te doen over hoeveel iemand kan besparen. ‘Het verschil 
tussen de hoogste en laagste premie kan heel groot zijn blijkt uit ons onderzoek, maar het 
hangt van heel veel factoren af’, licht Gerard Spierenburg van de Consumentenbond toe. 
Bijvoorbeeld het automerk, het aantal gereden kilometers per jaar, de postcode, de leeftijd en 
het aantal schadevrije jaren. 

Volgens Independer is vooral die laatste van invloed. ‘Iemand met relatief weinig schadevrije 
jaren kan kiezen uit premies die verder uiteen liggen dan iemand die al lang schadevrij rijdt. 
Verzekeraars geven dan al behoorlijk wat korting aan die veilige rijders, waardoor er minder 
met marges gespeeld wordt. De meeste verzekeraars gaan daar hetzelfde mee om’, zegt Dijks. 

Maar Dijks benadrukt dat ook bij verhuizen de premie flink kan veranderen. ‘Het maakt echt 
uit of je in Amsterdam of Zwolle woont.’ Ook voor de experts van Independer is het een 'black 
box' hoe verzekeraars de premietabellen opbouwen, geeft Dijcks toe. ‘Het kan zijn dat ze 
afspraken hebben met schadeherstellers waardoor het voordeliger is om bijvoorbeeld 
Volkswagen te herstellen.’ 

Maar wat duidelijk is, is dat het zeker waard is om periodiek even te vergelijken, stellen zowel 
de Consumentenbond als Independer. Het kan van maand tot maand schelen wat 
verzekeraars rekenen voor een bepaalde verzekering. ‘Ze zijn continue aan de premieknoppen 
aan het draaien en hoewel de factoren waar ze de wijzigingen op baseren is niet altijd even 
duidelijk zijn’, voegt Dijcks er nog aan toe. Bron: EenVandaag, 23 december 2021. 

Inbrekers bleven weg: nieuw laagterecord gevestigd door corona 

Nog nooit is er zo weinig ingebroken als dit jaar. Hoewel dieven dit najaar weer vaker 
toesloegen, maakten de nieuwe coronamaatregelen hier een abrupt einde aan. Dat blijkt uit 
de nieuwe InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis. 

Tot begin deze week sloegen inbrekers 21.600 keer toe, 23 procent minder dan vorig jaar. 
Daar komen in de laatste week van dit jaar nog circa duizend inbraken bij, verwacht Interpolis. 
Al met al wordt het laagterecord van vorig jaar ruimschoots verbroken. Toen werd er 30.557 
keer ingebroken, wat ruim een vijfde minder was dan in 2019.  

De spectaculaire daling wordt vooral veroorzaakt door de strenge coronamaatregelen die 
tussen januari en april golden. Nederland begon het jaar met een strenge lockdown, waardoor 
mensen vooral thuiswerkten. Eind januari kwam daar nog een avondklok bij. Toen de 
maatregelen versoepeld werden, steeg het aantal inbraken weer en volgde het patroon van 
vorig jaar.  

Met name dit najaar liep het aantal inbraken snel op, normaliter is er een piek in de donkere 
dagen in de winter. Toen het kabinet de avondlockdown invoerde, viel de toename meteen 
weer stil. ‘Mensen zijn weer thuis en dat scheelt inbraakpogingen,’ zegt Mireille van den Boom, 
bij Interpolis verantwoordelijk voor de InbraakBarometer. 

De daling is niet evenwichtig verdeeld over steden en provincies. Zo daalde het aantal inbraken 
in Groningen met 6 procent het minst en in buurprovincie Drenthe met 34 procent juist het 
meest. In Gelderland (-16 procent) , Noord-Brabant (-17 procent) en Utrecht (-19 procent) 
sloegen inbrekers eveneens minder toe. 
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In de grote steden is een vergelijkbaar beeld waarneembaar. In Den Haag, Den Bosch en 
Groningen daalde het aantal inbraken tussen de vier en negen procent. In Enschede is juist 
een spectaculaire afname van ruim de helft te zien. Ook in Amersfoort (-48 procent) en 
Dordrecht (-46 procent) kelderde het aantal woninginbraken fors. In de twee grote steden, 
Amsterdam en Rotterdam, bedraagt de daling zo'n dertig procent. 

 

Woninginbraken in 2021 per provincie. © InbraakMonitor Interpolis 
 

 
Een woninginbraak (fictief beeld). © Hollandse Hoogte / ANP XTRA  
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Het aantal woninginbraken per maand. Met name aan het begin van 2021 waren er door de 
strenge coronamaatregelen nauwelijks woninginbraken. © InbraakMonitor Interpolis 

Interpolis baseert zijn InbraakBarometer op politiecijfers en diverse andere openbare bronnen. 
Een duidelijke verklaring voor de regionale verschillen heeft de verzekeraar niet. Zo is Tilburg 
de enige grote stad in Nederland waar het aantal inbraken wél is gestegen. Het kan zijn dat 
er vorig jaar in een bepaald gebied juist een inbraakgolf gaande was, bijvoorbeeld door een 
bende, die de cijfers opdreef. 

De nationale politie zegt het in de InbraakBarometer geschetste beeld te herkennen. ‘Er zijn 
verschillende factoren die het aantal woninginbraken beïnvloeden’, vertelt woordvoerder Koen 
Van Tankeren. ‘De belangrijkste is of mensen thuis zijn. Hoe vaker thuis, hoe minder 
woninginbraken.’  

Hoewel inbrekers het nog nooit zo rustig aan deden als dit jaar, blijft waakzaamheid volgens 
Interpolis geboden, met name rond kerst en oud en nieuw. Wekelijks wordt er over heel 
Nederland nog steeds vijfhonderd keer ingebroken, zegt Mireille Van den Boom.  

 
De politie schoot eerder dit jaar te hulp na een woninginbraak door twee personen in Renkum. 
De daders wisten te vluchten. © Gert Budding  
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Woninginbraken per jaar. © InbraakBarometer Interpolis  

‘Rond kerst en oud en nieuw is het risico doorgaans drie keer zo hoog als in de rest van het 
jaar. Door het vieren van feestdagen in kleine kring bij familie of vrienden zullen inbrekers 
hun kans schoon zien bij verlaten woningen.  

Voor 2022 verwacht Interpolis dat het aantal inbraken niet nog verder zal dalen. Veel hangt 
echter af van de geldende coronamaatregelen. ‘Als coronamaatregelen ons blijvend laten 
thuiswerken verwachten we hetzelfde beeld als dit jaar.’  

Ook los van corona daalde het aantal inbraken al jaren. In 2012 registreerde de politie nog 
ruim 90.000 woninginbraken. Dat aantal halveerde tot en met 2019, corona deed vervolgens 
de rest. Bron: AD, 24 december 2021.  

Rutte: wat we ook hadden gedaan, deze lockdown was niet te voorkomen 

De huidige lockdown in Nederland was volgens het kabinet op geen enkele manier te 
voorkomen. Demissionair premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat ook als we meer IC-
capaciteit zouden hebben gehad en eerder waren begonnen met boosteren, we nu in een 
lockdown terecht waren gekomen. 

De mogelijke gevaren van de Omikron-variant zijn zo groot, dat verregaande maatregelen niet 
te vermijden zijn, meent Rutte. Hij verwees daarbij naar de situatie in andere landen als het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Daar is de IC-capaciteit hoger en is men eerder begonnen 
met boosteren, maar liggen dezelfde maatregelen op tafel. 

Veel partijen in de Tweede Kamer vroegen zich af of we met de lockdown niet de rekening 
krijgen gepresenteerd voor eerdere missers in het coronabeleid. Door te vroege versoepelingen 
in september is de ziekenhuisbezetting nog steeds hoog en is er te weinig buffer om een 
aanstaande Omikrongolf op te vangen. Tegelijkertijd loopt Nederland nog steeds achter bij het 
geven van boosterprikken. 

Maar volgens Rutte lopen we zonder lockdown het risico dat er eind januari 4000 IC-bedden 
nodig zijn, terwijl 1350 eigenlijk het maximaal haalbare is. ‘Natuurlijk, als je onbeperkt kunt 
opschalen komt er een moment dat je een lockdown kunt voorkomen. Maar dan krijg je wel 
de medisch-ethische vraag of je wel zo veel mensen in coma, beademd met allerlei slangetjes 
in hun lijf, voor hun leven wilt laten vechten.’ 

Kamerlid Fleur Agema van de PVV vindt dat het kabinet veel te weinig doet om de capaciteit 
in de zorg te vergroten. ‘Deze premier sluit liever de samenleving dan dat hij investeert in de 
zorg’, zei ze. Ze claimt dat het aanstaande kabinet miljarden bezuinigt op de zorg, al gaat het 
volgens Rutte om het afremmen van de groei in de uitgaven.  
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De premier verwees naar de 300 miljoen euro die zijn nieuwe kabinet wil uitgeven aan 
'pandemische paraatheid.’ Met het geld wil hij bij volgende golven en pandemieën de 
zorgcapaciteit flexibel opschalen, zonder dat het ten koste gaat van de reguliere zorg. ‘Maar 
ook zonder dat we in een normale situaties zitten met lege bedden met personeel erbij dat 
niets te doen heeft.’ 

Verschillende Kamerleden wilden weten hoe dat precies in zijn werk gaat, maar Rutte verwees 
naar de nieuwe ministersploeg. ‘Die moet de plannen gaan uitwerken.’ 

Vooral de linkse oppositiepartijen drongen aan op een langetermijnvisie van het kabinet. ‘We 
zitten op dood spoor en kunnen ons niet meer veroorloven om op deze manier door te gaan’, 
zei Attje Kuiken van de PvdA. ‘De stip op de horizon ontbreekt’, meende Lisa Westerveld van 
GroenLinks. 

Volgens Rutte werkt het kabinet aan een langetermijnstrategie over hoe we in de toekomst 
kunnen leven met het virus. ‘In januari hopen we daar een heel eind mee te zijn.’ 

In die toekomst moeten we in ieder geval rekening houden met meer prikken, maakte 
demissionair minister De Jonge duidelijk. Mogelijk zal iedereen van 12 jaar en ouder twee 
keer per jaar opgeroepen worden voor een herhaalinjectie. 

Vanaf april denken de vaccinfabrikanten een update klaar te hebben die specifieker gericht is 
op de Omikron-variant. Die vaccins zullen aangeschaft worden en in het voorjaar worden 
aangeboden, zei De Jonge. 

Hij is blij met de huidige boostercampagne, die nu redelijk op gang komt. De booster wordt 
ook belangrijk voor de geldigheid van het coronatoegangsbewijs. Wie na 1 februari een groen 
vinkje wil, zal op tijd een oppepprik moeten halen. De gewone vaccinatie blijft 9 maanden 
geldig, daarna is een booster noodzakelijk voor een geldige QR-code. 

Het kabinet sluit daarmee aan bij de Europese regels rond de geldigheid van het 
coronareisdocument. Vandaag spraken de lidstaten met elkaar af dat ook dat 9 maanden 
geldig blijft.  

De boosterprikken zijn nu alleen goedgekeurd voor gebruik bij mensen ouder dan 18. Maar 
De Jonge denkt dat in de toekomst ook jongeren een booster nodig zullen hebben voor een 
groen vinkje in binnen- of buitenland. Bron: NOS, 21 december 2021.  

Drukker dan ooit bij blond.to.go in Kerkrade: ‘Corona heeft ons veel 
positiefs gebracht’ 

Bij blond.to.go in Kerkrade heerst topdrukte. Begin deze week maakte het horecabedrijf 350 
borrelboxen klaar voor Zuyderland en bezorgde die door heel Limburg en in België en 
Duitsland. 

En Zuyderland is niet de enige grote opdrachtgever die bij de broodjeszaak aanklopt. ‘Corona 
heeft ons veel positiefs gebracht. Het thuisbezorgen heeft een enorme vlucht genomen’, vertelt 
Marianne Klemke, die samen met Dionne Wiertz eigenaar is van de zaak. Het tweetal begon 
met de broodjeszaak in september 2018, zonder horecaervaring. Klemke droomde al langer 
van een eigen zaak. ‘Ik nam ontslag en ging indrukken opdoen in de Scandinavische landen. 
De stijl van de koffietentjes daar spreekt me heel erg aan.’ Ze deelde haar droom met vriendin 
Wiertz en die trok de stoute schoenen aan om mee te doen. Klemke is de creatieve geest van 
het bedrijf die de inrichting van de broodjeszaak, het samenstellen van de menukaart en het 
uiterlijk en de inhoud van de pakketten voor thuisbezorging bedenkt. Wiertz neemt het 
zakelijke en administratieve deel voor haar rekening, net als het personeel en de PR.  

‘Vanaf dag één zijn we succesvol’, vertelt Klemke. ‘Met vallen en opstaan, dat wel, want horeca 
is echt iets heel anders dan hetgeen ik voorheen deed. ‘Alweer een broodjeszaak’ kregen we in 
het begin te horen. Intussen zijn we een van de drukstbezochte broodjeszaken van Kerkrade 
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en omgeving. Wij hebben het geluk dat we vanaf het begin ‘to go’ aanbieden. Bij Zuyderland 
bijvoorbeeld werkten mensen die privé bij ons bestelden en hun sapje of broodje meenamen 
naar het werk. Later zijn hele afdelingen gaan bestellen, bijvoorbeeld voor een gezamenlijke 
lunch. En dat is steeds groter geworden. Een kerstontbijt voor alle medewerkers, een 
sappenbar op locatie, dat soort dingen. Voor de laatste klus met de 350 borrelboxen hebben 
we vijftien bezorgers ingeschakeld.’ 

 

@ Wouter Roosenboom 

Eerder dit jaar verzorgde blond.to.go lunchpakketten voor personeel van DSM, waarvan een 
deel naar Frankrijk en Spanje moest. „Alle medewerkers dezelfde lunch op hetzelfde moment.’ 

Gevraagd naar bijzondere klussen noemen beide eigenaren het zorgen voor de crew van 
televisieprogramma De Verraders toen die draaiden op Kasteel Erenstein in Kerkrade. Klemke: 
‘Ze hadden onze advertenties op social media voorbij zien komen en dat sprak ze aan, dus 
schakelden ze ons in voor deze te gekke opdracht. Het was kort dag, maar wij zeiden meteen 
ja. Wij zeggen eigenlijk altijd ja.’ Twee weken lang verzorgde blond.to.go de lunch, een snack 
rond vier uur, en het diner. Wiertz: ‘Ondanks de korte voorbereidingstijd en de grote aantallen 
zijn we niet in de knoop gekomen.’ 

‘Wij hebben in het begin meteen veel geïnvesteerd’, legt Wiertz een deel van het succes uit. ‘In 
de website, social media en de huisstijl. In het juiste materiaal voor de verpakkingen, in de 
relaties met leveranciers, in een goede koffiemachine en mooie inrichting. In het personeel. 
Daar ging veel geld in en dat was toen echt wel eens slikken, maar blijkt achteraf de juiste 
manier. Een andere troef is flexibel zijn en op de situatie inspelen. Tijdens de eerste lockdown 
zijn we avondgerechten gaan maken, iedere avond iets anders, daar konden mensen op 
inschrijven en op was op. Dat liep als een tierelier.’  

Het personaliseren van de ontbijt-, lunch- en borrelpakketten is volgens Klemke ook een 
belangrijke troef. „We ‘customizen’ de pakketten. We passen de producten echt aan het type 
bedrijf aan en maken het helemaal af door er een leuk kaartje bij te doen.’ 
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In de nabije toekomst zou blond.to.go graag een tweede vestiging openen. Wiertz: ‘Als de juiste 
locatie in Maastricht beschikbaar komt, is dat zeker een optie.’ Bron: De Limburger, 24 
december 2021. 

Elburg kampt met coronastijging, Zwartewaterland noteert 
verzesvoudiging van besmettingen 

De coronakaart toont vandaag een scala aan kleuren: waar een donkerrood Elburg vandaag 
kampt met een flinke stijging van nieuwe infecties, noteert Olst-Wijhe relatief de minste 
besmettingen. Ook in de rest van Oost-Nederland liggen de cijfers ver uiteen. 

Nergens in het gebied van De Stentor stijgen de besmettingen zo hard als in Zwartewaterland. 
Waar de gemeente gisteren 3 corona-infecties registreerde, zijn dat er vandaag 18: dat is 6 
keer zoveel. 

Ook Urk en Staphorst melden veel meer coronagevallen dan gisteren: respectievelijk gaat het 
om 4,5 en 3 keer zoveel besmettingen. In Steenwijkerland zijn vandaag 37 mensen positief 
getest op het virus en dat zijn er 27 meer dan gisteren. 

Met 153,7 nieuwe infecties per 100.000 inwoners, heeft Elburg vandaag relatief de meeste 
besmettingen in de regio. In absolute aantallen komt dat neer op 36 coronagevallen, bijna drie 
keer meer dan gisteren (13). Putten kampt eveneens met hoge besmettingscijfers. De gemeente 
registreert 30 positieve testuitslagen: een verdubbeling ten opzichte van gisteren. 

Ook in Zutphen grijpt het virus al enige tijd om zich heen. Sinds 17 december noteert de 
gemeente dagelijks meer dan 40 nieuwe besmettingen. Vandaag zijn het er 50, ofwel 103.9 
per 100.000 inwoners. 

Na de piek van gisteren, lijkt de rust wedergekeerd in Zeewolde: het aantal positieve 
testuitslagen zakt van 29 naar 14. Hetzelfde kan niet worden gezegd in Dronten en Lelystad, 
hoewel daar ook een kleine daling zichtbaar is. 

Dronten meldt vandaag 39 nieuwe coronagevallen en dat is er 1 minder dan gisteren. 
Omgerekend komt dat neer op 92.8 besmettingen per 100.000 inwoners en dat betekent een 
vijfde plaats in de regionale coronatop. In Lelystad daalt het aantal positieve testuitslagen iets 
harder: het zijn er vandaag 66, gisteren stond de teller op 76. 

Olst-Wijhe noteert een behoorlijke daling wat betreft coronagevallen ten opzichte van een week 
geleden. Toen stond de teller op 24 nieuwe infecties, inmiddels is dat 7. Omgerekend betekent 
dat 38,1 besmettingen per 100.000 inwoners en dat is het laagste aantal in de regio.  

De gemeente wordt op de voet gevolgd door Ommen, met 38,3 positieve testuitslagen per 
100.000 inwoners. Ook daar zijn vandaag 7 nieuwe coronagevallen vastgesteld. 

In heel Nederland zijn er vandaag 13.400 mensen positief getest op COVID-19. Dat betekent 
dat er 76,6 besmettingen zijn per 100.000 inwoners. 

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt 564 nieuwe corona-infecties (67,8 per 
100.000 inwoners) en dat is een daling van ruim 30 procent in vergelijking met een week 
geleden. 

Ook GGD-regio IJsselland meldt een flinke vermindering in het aantal coronabesmettingen 
ten opzichte van vorige week: vandaag zijn het er 350. Dat zijn wel 93 meer dan gisteren. 

Flevoland kent de relatief hoogste besmettingscijfers van Oost-Nederland: per 100.000 
inwoners zijn er 85,9 coronagevallen. Vandaag ontvingen 368 mensen een positieve 
testuitslag. 

Momenteel worden 1.657 ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt. Daarnaast liggen 
er 564 mensen op de intensive care. Dit is zo’n 54 procent van alle bezette IC-bedden en zegt 
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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, 23 december 2021. 

Maagverkleining populairder door corona 
 
De wachtlijst voor een maagverkleining wordt steeds langer. Zo'n ingreep is namelijk sinds de 
coronapandemie populairder geworden. Meer mensen willen afvallen, omdat er een verband 
is tussen overgewicht en op de IC belanden vanwege corona. Kobus Dijkhorst van de 
Nederlandse Obesitas Kliniek vertelt erover in het NOS Radio 1 Journaal. Bron: NOS, 24 
december 2021.   
 
Extra subsidies voor landbouw vanwege corona 
 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft twee regelingen opengesteld waarmee 
boeren extra subsidie kunnen krijgen op bepaalde investeringen. 
 
Het gaat om de regelingen investeren in groen-economisch herstel en Samenwerken aan 
groen-economisch herstel. Nederland heeft voor deze regelingen € 52,4 miljoen gekregen uit 
het Europees steunfonds. 
 
De regelingen zijn bedoeld voor het economisch herstel van de landbouwsector en het 
platteland na de coronapandemie. Boeren kunnen bij de investeringsregeling tot maximaal 75 
procent subsidie aanvragen op investeringen die hun bedrijf duurzamer maken. RVO heeft 
een lijst opgesteld van de investeringen die in aanmerking komen voor de regeling. 
Regeling Investeren in groen-economisch herstel  

Voor de regeling Investeren in groen-economisch herstel is subsidie beschikbaar voor 38 
soorten investeringen in vijf categorieën: 

 precisielandbouw en smart farming 
 digitalisering 
 water, droogte en verzilting 
 duurzame bedrijfsvoering 
 natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw 

Zijn er meer aanvragen dan dat er geld beschikbaar is, dan worden de aanvragen beoordeeld 
op verduurzaming. Bedrijven kunnen tot 60 procent korting op een investering krijgen. Is één 
van de bedrijfshoofden jonger dan 41, dan is dit percentage 75. Daarnaast is er een maximum 
subsidiebedrag van € 150.000. 

Regeling Samenwerken aan groen-economisch herstel 

De tweede regeling is Samenwerken aan groen-economisch herstel. Deze subsidie is bedoeld 
voor samenwerkingsverbanden. Ook hier zijn vijf categorieën waarover subsidie 
aangevraagd kan worden: 

 duurzame toegevoegde waardeketen 
 innovatieve digitalisering 
 gebiedsgerichte pilots 
 sectorale initiatieven 
 samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken 

Afhankelijk van de categorie gelden er minimumbedragen van € 100.000 tot € 300.000, en 
maximumbedragen van € 500.000 tot € 2 miljoen. Projecten worden beoordeeld op deze 
selectiecriteria: effectiviteit, haalbaarheid, innovatie en efficiëntie. Bron: Boerderij.nl, 22 
december 2021. 
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Joep Staps. © Pix4Profs/Joris Buijs 
 
Deze Tilburgse toptriatleet kreeg corona en had plots een longinhoud van een tachtigjarige: 
‘Ik sliep soms achttien uur per dag.’ 
 
Triatlonvereniging Trihalis heeft met Joep Staps (30) een nationale topper in huis. Maar zijn 
debuut voor de Tielse eredivisionist moet hij na twee jaar nog maken. De Tilburger herstelt 
van long covid. ‘Terwijl ik twee weken daarvoor nog topfit was, kon ik nu niet eens twee 
minuten achter elkaar hardlopen.’ 
 
Staps maakte in 2020 de overstap de overstap naar Trihalis in Tiel, dat een jaar eerder naar 
de eredivisie promoveerde. Het was een opvallende keuze van de triatleet uit Tilburg, die in 
2018 Nederlands kampioen offroad werd en zich sindsdien serieuzer - minder werken, meer 
trainen - met zijn sport bezighield. 
 
‘Ik was door meerdere clubs benaderd om voor hen uit te komen in de eredivisie, maar bij 
Trihalis had ik het beste gevoel.’ 
 
Ik sliep ook ontzettend veel: twaalf tot veertien uur ’s nachts en dan overdag vaak nog eens 
een uurtje of vier, vijf, aldus Joep Staps, triatleet. 
 
Maar nog voordat Staps de vruchten kon plukken van zijn opgevoerde trainingsomvang én 
voordat hij met Trihalis zijn debuut in de eredivisie kon maken, brak de coronacrisis uit. De 
Brabander moest zijn ambities in de ijskast zetten. Niet alleen omdat er de afgelopen twee 
seizoenen nauwelijks wedstrijden waren, ook liep de triatleet het virus zelf op en kampt hij 
maanden later nog steeds met de naweeën.  
 
Zo dacht ik zelf ook: het is een griepje, dat is zo weer voorbij. Maar het kan dus ook anders 
lopen, aldus Joep Staps. 
 
Staps werd in mei ziek tijdens een trainingskamp met zijn vriendin - atlete Julia van Velthoven 
- in het Zwitserse Sankt Moritz. ‘Julia voelde zich niet helemaal lekker. Kort daarna kreeg ze 
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een berichtje dat ze in contact was geweest met iemand die corona had. Inmiddels vertoonde 
ik ook verschijnselen en wees een test uit dat we beiden besmet waren. Ik ben drie dagen echt 
goed ziek geweest. Ik had geen last van mijn ademhaling, maar mijn hele lichaam deed zeer 
van de spierpijn en de koorts.’ 
 
Terwijl zijn vriendin na een paar dagen de trainingen alweer kon oppakken, bleef 
Staps vermoeid. ‘Terwijl ik twee weken daarvoor nog topfit was, kon ik nu niet eens twee 
minuten achter elkaar hardlopen. Ik sliep ook ontzettend veel: twaalf tot veertien uur ’s nachts 
en dan overdag vaak nog eens een uurtje of vier, vijf.’ 
 
Een sportarts constateerde dat de dertiger een longfunctie had van een vrouw tussen de 85 
en 90 jaar oud. ‘Dat kwam wel even binnen’, vervolgt Staps. De triatleet probeerde 
geleidelijk zijn conditie weer op te bouwen. ‘Dat viel niet mee. Na twintig minuten hardlopen, 
één minuutje joggen en één minuut minuutje wandelen lag ik twee tot drie uur met hoofdpijn 
op bed.’ 
 
Nu weet de Tilburger dat hij long covid heeft – langdurige klachten na een coronabesmetting. 
‘Ik merk in mijn omgeving nog wel eens dat jonge, fitte mensen zich weinig zorgen maken over 
het virus. Zo dacht ik zelf ook: het is een griepje, dat is zo weer voorbij. Maar het kan dus ook 
anders lopen.’ 
 
Helemaal hersteld is Staps nog steeds niet, maar hij gaat ervan uit dat hij volgend seizoen 
weer als vanouds kan sporten. ‘Het zou mooi zijn als ik eindelijk mijn debuut voor Trihalis in 
de eredivisie kan maken. Concrete doelen heb ik echter niet, eerst maar eens weer helemaal 
fit worden.’  
 
Dat hij in Tiel niet mee zou gaan doen voor de hoofdprijzen in de eredivisie was vooraf 
duidelijk. ‘Natuurlijk wil ik graag winnen, maar het moet ook leuk en gezellig zijn. Bovendien 
heeft Trihalis een paar sterke zwemmers. Het zwemmen is mijn minst sterke onderdeel, dus 
ik hoop me aan hen op te trekken en als team samen naar een hoger niveau te groeien.’ Bron: 
BD, 23 december 2021. 
 
Zorgverzekeraars en ziekenhuizen bereiken corona-akkoord 
 
Het ‘corona-akkoord’ is na twee maanden van overleg een feit. Ook volgend jaar helpen 
zorgverzekeraars ziekenhuizen om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. 
Daarmee komt een einde aan onderhandelingen waarbij de emoties soms hoog opliepen. Dit 
schrijft het FD. 
 
Dat de spanningen opliepen, lag volgens verschillende ziekenhuisbestuurders aan de 
opstelling van zorgverzekeraars. Zij zouden zich weinig flexibel hebben opgesteld en te strak 
hebben vastgehouden aan de langjarige afspraken van voor corona. Op 23 december 2021 
zijn de verschillende zorgkoepels NFU (academische ziekenhuizen), NVZ (andere ziekenhuizen) 
en ZN (zorgverzekeraars) dan toch tot een akkoord gekomen. Hierbij is afgesproken dat 
meerkosten voor coronazorg, beschermingsmiddelen en extra ic-bedden worden vergoed, en 
door uitstel van zorg gemiste omzet wordt gecompenseerd. 
 
Onduidelijk is nog of de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zich ook in het akkoord kan 
vinden. De concurrentiewaakhond stelde eind oktober nog dat voor zorgverzekeraars in 2022 
weer de gewone regels moesten gelden. Na twee coronajaren zou er volgens de ACM geen 
sprake meer zijn van een uitzonderlijke situatie. Ook eind november was dat nog de positie 
van de toezichthouder. Bron: AM.web, 24 december 2021.  
 
Corona bezorgt Ketel One geen kater, de fiscus wel 
 
De vraag naar Ketel One heeft geen last van de coronapandemie, de fiscus bederft echter de 
feestvreugde. 
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Sterke drank, sterke cijfers. In de Ketel One wodka van Quote 500-miljardair Carel Nolet zit 
een alcoholpercentage van liefst 40 procent, de operationele winstmarge is net iets lager zo 
blijkt uit de recente cijfers die bij de Nederlandse Kamer van Koophandel werden ingeleverd. 
De hippe flessen sterk, gestookt door een joint-venture van de Schiedamse jeneverfamilie en 
drankenreus Diageo, hadden geen last van een coronakater. Maar dankzij een gepeperde 
blauwe enveloppe van de fiscus is de winst sterk gedaald. 
 
In totaal ging er in het gebroken boekjaar 2020/2021 dat op 30 juni van dit jaar eindigde voor 
$280 miljoen aan Ketel One-flessen over de wereldwijde toonbanken, al is er eigenlijk maar 
één markt waar gretig Ketel geslurpt wordt: Noord-Amerika. Want daar aan de andere kant 
van de plas werd voor maar liefst $268 miljoen aan Nederlandse wodka gedronken, corona en 
daarbij behorende gesloten horeca in Europa zorgde wel voor een omzetkater: de verkopen  
stortten met 67  procent in tot een schamele $7 miljoen. 
 
Dat sterke drank hoge winstmarges kent is geen geheim, Ketel One vormt daarop geen 
uitzondering. Om tot $280 miljoen aan overheerlijke wodka te komen is slechts voor $73 
miljoen aan ingrediënten (graan) nodig. Er wordt dan ook meer uitgegeven aan marketing dan 
aan het brouwen van de wodka: afgelopen boekjaar werd liefst $102 miljoen stukgeslagen aan 
reclame en promotie om Ketel One op de kaart te krijgen.  
 
Een zeer liquide winst lonkte, maar de belastingdienst zorgde dat het feestgedruis snel 
verstomde. In totaal gireerde de Nederlandse Ketel One BV liefst $71 miljoen naar de fiscus, 
een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder. Als reden dat er zo gul uitgekeerd wordt 
aan de belastingdienst schrijft het bedrijf dat veranderende belastingtarieven- en regels debet 
zijn aan de kater. Onderaan de streep prijkt een winst van nog geen $12 miljoen terwijl er een 
jaar eerder nog $52 miljoen verdiend werd. Bron: Quote, 24 december 2021. 
 
Vaccinatiegraad Bulgarije erg laag, overheid geeft geld voor een prik 
 
In Bulgarije krijgen 65-plussers vanaf januari een bonus van 75 leva (ruim 38 euro) als ze 
zich laten inenten tegen corona. Tot nu toe heeft slechts 27 procent van alle Bulgaren twee 
prikken gehad. 
 
De Bulgaarse regering probeert met de maatregel het aantal gevaccineerden in het land op te 
krikken. melden Bulgaarse media vrijdag. Tot nu toe heeft slechts 27 procent van alle 
Bulgaren twee prikken gehad, ruim 3 procent is voorzien van een boosterinjectie. 
 
Geen enkel ander EU-land kent zo'n lage vaccinatiegraad. ‘Het risico bestaat dat Bulgarije een 
Covid-getto wordt’, waarschuwde de bekende Bulgaarse viroloog Radka Argirova. Veel 
inwoners van het Oost-Europese land laten zich niet inenten omdat ze worden beïnvloed door 
complottheorieën of vooroordelen hebben tegen een coronaprik. Bron: RTL Nieuws, 24 
december 2021. 
 
Ongeveer 1 op de 10 inwoners van Londen had afgelopen zondag corona  
 
Ongeveer 1 op de 10 Londenaren was zondag besmet met het coronavirus, meldt het Britse 
bureau voor de statistiek ONS op basis van nieuwe schattingen. De nieuwe cijfers laten zien 
dat de Omikron-variant van het coronavirus bezig is met een forse opmars. In Londen wonen 
ruim 8,5 miljoen mensen. 

Donderdag registreerde Groot-Brittannië een recordaantal van 119.789 nieuwe besmettingen, 
ruim 13.000 meer dan een dag eerder. Volgens het ONS-rapport was 1 op de 35 Britten 
geïnfecteerd tussen 13 en 19 december, fors meer dan de schatting van 1 op 45 in de week 
tot 16 december die op donderdag werd bekendgemaakt. 

Britse ziekenhuizen waarschuwen voor de grote gevolgen van de nieuwe besmettingsgolf. 
Door de snelle opmars van de Omikron-variant zijn de afgelopen week ruim 675.000 nieuwe 
gevallen vastgesteld. Desondanks heeft de Britse regering van premier Boris Johnson 
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woensdag de quarantaineperiode verkort van tien naar zeven dagen. Ook zijn er geen 
strengere maatregelen aangekondigd met de feestdagen. Bron: RTL Nieuws, 24 december 
2021. 

GGD meldt dat er meer getest wordt in aanloop naar kerst dan verwacht 

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat er in de dagen voor kerst sprake is van 
een toename van het aantal testafnames in de GGD-teststraten. De GGD zag een ‘stijging van 
zo'n tien procent ten opzichte van wat wij in onze prognose voor deze dagen hadden staan’, 
laat een woordvoerder weten. ’Het is niet met zekerheid te zeggen dat dit preventief is voor de 
feestdagen, maar het lijkt er wel op’, vertelt een woordvoerder van de GGD. Hij vertelt dat er 
de afgelopen dagen niet méér positieve testuitslagen zijn bijgekomen, ondanks de ‘lichte 
stijging’ van het aantal testen. ‘Dat geeft ons het gevoel dat het preventieve testen zijn.’ 

Als mensen een test inplannen, vraagt de organisatie alleen of zij klachten hebben, niet of zij 
zich laten testen voor kerst. Daardoor weet de woordvoerder niet met zekerheid of de 
feestdagen specifiek de reden zijn voor de extra testen. Bron: RTL Nieuws, 24 december 2021. 

Gezondheidsraad: Janssen niet als booster gebruiken  
 
Het Janssen-vaccin wordt niet aangeraden als boosterprik. Dat heeft de Gezondheidsraad 
bekendgemaakt. De Raad adviseert te blijven boosteren met Pfizer en Moderna. 
 
Voor mensen die eerder al het Janssen-vaccin kregen, lijkt boosteren met het Janssen-vaccin 
in eerste instantie tot een lagere toename van antistoffen te leiden dan boosteren met een 
mrna-vaccin, schrijft de raad aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
Dat geldt vooral voor mensen die hun eerste prik ook met het Janssen-vaccin hebben 
gekregen. Bij die eerste prik nemen de antistoffen in de eerste maanden toe.  
 
Bovendien geeft het Janssen-vaccin een risico op een zeldzame vorm van trombose. 
 
Het ministerie vroeg de raad om advies, nadat het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) 
onlangs positief had geoordeeld over gebruik van Janssen als boosterprik.  
 
De raad zegt zich te realiseren 'dat er andere redenen kunnen zijn om toch het Janssenvaccin 
als booster te gebruiken.’ Bijvoorbeeld mensen die geen booster met een vaccin van het mrna-
type willen, waar Pfizer en Moderna onder vallen. 
 
De keuze om in dat soort gevallen het vaccin van Janssen als booster aan te bieden, moet 
volgens de Gezondheidsraad afgewogen worden tegen de onzekerheid of deze booster de 
gevaccineerde genoeg beschermt.   
 
Het kan zijn dat in de toekomst, als er na meer onderzoek nieuwe, wetenschappelijke inzichten 
zijn, een andere afweging wordt gemaakt. Bron: RTL Nieuws, 24 december 2021.  
 
Maaltijd- en dinerboxen amper nog te krijgen 
 
Het loopt weer storm met de bestellingen van maaltijden en dinerboxen voor de kerstdagen, 
nu restaurants vanwege de coronamaatregelen opnieuw verplicht zijn gesloten. Alle 
inspanningen worden gedaan om de drukte het hoofd te bieden en bij verschillende sites voor 
maaltijdbezorging is het al niet meer mogelijk om nog diners te bestellen voor de kerst. 
 
Mathijs Heijting, topman van het platform thuisuiteten.nl, spreekt van extreme drukte met 
duizenden orders die moeten worden verwerkt. Hij werkt samen met tientallen toprestaurants. 
Volgens Heijting moet dag en nacht worden doorgewerkt om alle gekoelde bestellingen te 
kunnen verwerken en die bij de mensen thuis te bezorgen.  
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Er zijn ook afhaalmogelijkheden en maaltijden liggen in de schappen bij verschillende 
supermarkten van Albert Heijn. Het is niet meer mogelijk om nog bestellingen voor de kerst 
te doen. ‘Voor de restaurants is het alle zeilen bijzetten maar voor ons ook’, aldus Heijting. 
Bron: RTL Nieuws, 24 december 2021. 
 
Ambtenaren in China krijgen straf voor corona-uitbraak in stad Xi'an 
 
De Chinese overheid heeft tientallen ambtenaren gestraft vanwege een uitbraak van het 
coronavirus in de miljoenenstad Xi'an. Het land voert een zogeheten zero-Covid-beleid en 
straft mensen die fouten maken in de aanpak daarvan. 
 
De 26 ambtenaren van de Communistische Partij zijn gestraft omdat ze 'onvoldoende 
maatregelen namen om de uitbraak te voorkomen en in toom te houden', aldus de partij. 
 
Bij inspecties zou een lakse houding rond testen aan het licht zijn gekomen. Daarnaast kwam 
het bron- en contactonderzoek slecht op gang. Wat de straffen zijn is niet bekend, maar in 
eerdere gevallen zijn ambtenaren ontslagen om vergelijkbare redenen. Bron: RTL Nieuws, 24 
december 2021.  
 
#skipdecoronadip: campagne Rode Kruis nieuw leven ingeblazen 
 
Het Rode Kruis hervat deze week de campagne #skipdecoronadip. De hulporganisatie wil 
jongeren oppeppen tijdens de lockdown. De actie is een vervolg op de campagne die het Rode 
Kruis eerder dit jaar hield. 
 
Bijna twee jaar na het begin van de coronapandemie voelen nog altijd 8 op de 10 jongeren 
tussen de 16 en 30 jaar zich weleens angstig en maken ze zich zorgen over de toekomst. Dat 
blijkt uit een volgens het Rode Kruis representatieve enquête onder ruim 1000 Nederlanders. 
 
Uit de enquête blijkt dat mensen behoefte hebben aan minder verharding en meer begrip. 
Maar ze worstelen ermee met hoe ze begrip kunnen tonen. Het Rode Kruis gaat jongeren met 
#skipdecoronadip motiveren om de coronaperiode door te komen, en handvatten bieden om 
het gesprek aan te gaan. De noodhulporganisatie stelt een telefonische Hulplijn en een 
WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen open voor een luisterend oor. Bron: RTL Nieuws, 24 
december 2021.  
 
Groepsgrootte met feestdagen moeilijk te handhaven 
 
De maximale groepsgrootte die geldt voor mensen thuis tijdens de feestdagen is voor de politie 
moeilijk te handhaven. De politie zegt vooral op te treden tegen illegale feesten en excessen. 
 
Op kerstavond, op eerste en tweede kerstdag en tijdens de jaarwisseling mogen mensen 
maximaal vier gasten ontvangen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook 
buiten geldt tijdens de feestdagen een maximale groepsgrootte van vier. ‘Strikt volgens de wet 
valt de groepsgrootte niet te handhaven. Dat is ook niet de insteek waarmee de politie de 
straat op gaat’, zegt politiechef Willem Woelders. 
 
‘De regels gelden. Maar we hebben samen met het Openbaar Ministerie gekeken wat te 
handhaven is en wat niet. Als agenten op straat aanlopen tegen een groep, zullen we ze wijzen 
op de regels. Hoe groter de groep, hoe eerder dat zal gebeuren. We gaan geen mensen in 
groepjes tellen. Dat soort politie willen we niet zijn en daar kan het OM ook niets mee.’ Bron: 
RTL Nieuws, 24 december 2021.  
 
Veel Amerikaanse vluchten op kerstavond geannuleerd om Omikron 

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen United Airlines en Delta Air Lines hebben samen 
ruim tweehonderd vluchten op kerstavond geannuleerd. Als reden geven de 
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luchtvaartmaatschappijen de Omikron-variant die bij veel bemanningsleden voor 
besmettingen heeft gezorgd. 

Dagelijks vliegen er duizenden vliegtuigen over de Verenigde Staten, maar door de 
annuleringen zullen op het laatste moment toch reizigers stranden. 

Delta-topman Ed Bastian stelde eerder deze week aan de Amerikaanse gezondheidsdienst 
CDC voor om de verplichte quarantaine voor volledig gevaccineerden te verkorten van 10 naar 
5 dagen na een besmetting. Dat zou ervoor zorgen dat minder personeel thuis moet blijven. 
Bron: RTL Nieuws, 24 december 2021.  

Viva Mexico! Klaar met de regels: we gaan (legaal) naar Mexico 

Een plek waar de zon altijd schijnt, de horeca gewoon open is en mensen opgewekt over straat 
gaan. Veel Nederlanders zouden zo'n toevluchtsoord nu wel zien zitten. Wie alle maatregelen 
helemaal zat is, kan nu ook echt naar zo'n tropisch oord. Mexico gooit de deuren voor 
Nederlandse vakantiegangers namelijk helemaal open. 

Robertjan is één van de Nederlanders die op dit moment al in Mexico zit. Vijf weken geleden 
vertrok hij naar het land en die reis was helemaal niet ingewikkeld. ’Ik hoefde niets te laten 
zien bij vertrek: geen vaccinatiebewijs of testbewijs. De baliemedewerker in Nederland 
verbaasde zich daar ook over.’ 

En Robertjan is niet de enige: per week vertrekken er op dit moment een paar KLM-vluchten 
naar Mexico.  

Eenmaal in Mexico aangekomen stapte Robertjan een andere wereld binnen. ‘Je kunt eigenlijk 
alles doen. Ik voel me ook echt als vanouds vrij om te doen waar ik zin in heb. De bars en de 
clubs zijn open. De Mexicanen komen opgewekt over en de zon schijnt vrijwel elke dag.’ 

En dat trekt toeristen aan. Robertjan: ‘Ik kom hier echt ook veel andere Nederlanders tegen, 
zelfs ook ongevaccineerde toeristen die vanwege de soepele regels voor Mexico hebben 
gekozen.    

‘Het is een kwestie van even de maatregelen ontvluchten en vitamine D boosten. En dan 
uiteindelijke met flinke tegenzin weer terug naar Europa, daar moet iedereen zich wel voor 
laten testen, maar daar is ook begrip voor.’ 

Reisadvies Mexico: oranje 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat Mexico vanwege het coronavirus een 
hoogrisicogebied is. Er wordt aangeraden om alleen naar Mexico te reizen als het noodzakelijk 
is.  

Het is dus zeker niet verboden om op vakantie te gaan. Reisorganisaties als TUI bieden nu 
ook weer vakanties naar Mexico aan. Een woordvoerder van het bedrijf laat in een reactie 
weten dat er wekelijks meerdere vliegtuigen vanaf Schiphol naar Mexico vertrekken.  

Is er op dit moment dan helemaal geen corona in Mexico? Het land is hard getroffen door het 
virus. In totaal zijn bijna driehonderdduizend Mexicanen aan corona-overleden. Maar de 
besmettingcijfers zijn op dit moment laag. Desondanks gelden er nog altijd maatregelen.  

Robertjan: ‘Als je ergens naar binnen gaat, wordt steevast je temperatuur gemeten en krijg je 
een antibacteriële handgel die je moet smeren voordat je verder mag. Ook wordt je soms van 
top tot teen ondergesprayt om verder te kunnen.’ 

‘Of dat helpt weet ik niet, maar je past je maar aan. Wat me ook opvalt: mensen zijn hier vrij 
strikt met het dragen van mondkapjes.’ 
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De Mexicaanse regering houdt de situatie goed in de gaten. De Omikron-variant heeft het land 
inmiddels bereikt, maar is tot nu toe alleen nog vastgesteld bij één reiziger die in het land op 
vakantie was.  

Om de besmettingen onder controle te houden werkt het land met een stoplichtsysteem. Als 
ergens de besmettingen oplopen gaan in dat gebied meer dingen op slot. Dalen de 
besmettingen, kan er weer meer open. Ook is Mexico, waar 56 procent van de bevolking nu 
gevaccineerd is, begonnen met de boostercampagne. 

Voor Robertjan voelt het onwerkelijk om op dit moment de berichtgeving in Nederland te lezen. 
‘Ik ben half november vertrokken en in de tussentijd is het er in Nederland niet beter op 
geworden.’ 

‘Ik zie dat men in Nederland er klaar mee is. En hier is juist alles open en zijn de coronacijfers 
laag. Het lijkt wel een andere wereld, terwijl Mexico met hetzelfde probleem zit: hoe komen we 
af van dat virus.’ Bron: RTL Nieuws, 23 december 2021. 

Recordaantal nieuwe besmettingen in Frankrijk 

In Frankrijk zijn bijna 92.000 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur tijd vastgesteld. Dat is 
het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. 

President Emmanuel Macron hoopt met een boostercampagne het tij te keren. Tegen kerst 
moeten 22 tot 23 miljoen Fransen zijn geboosterd. Tot gisteren hadden 20 miljoen mensen 
een boosterprik gekregen. 

Minister van Gezondheid Olivier Veran meldde gisteren nog dat nieuwe maatregelen nog niet 
in het verschiet liggen, maar zei al wel dat Frankrijk snel naar de 100.000 nieuwe 
besmettingen per dag zou gaan door verspreiding van de nieuwe Omikron-variant. Bron: RTL 
Nieuws, 23 december 2021. 

Geldigheid coronatoegangsbewijs Italië terug naar zes maanden 

Italië gaat de geldigheid van het coronatoegangsbewijs inkorten van negen maanden naar zes 
maanden na de tweede inenting. Daarna is een boosterprik nodig om de zogeheten groene pas 
geldig te houden. 

Dat is een van de maatregelen die de regering vandaag neemt om het aantal nieuwe 
coronagevallen te beperken. De groene pas is in Italië nodig om toegang te krijgen tot onder 
meer horecagelegenheden, voetbalstadions en skipistes. Er komt ook weer een 
mondkapjesplicht in de buitenlucht. 

In een verklaring van de regering staat dat ook wordt overwogen om discotheken en 
nachtclubs te sluiten tot en met oud en nieuw, maar dat besluit staat nog niet vast. Bron: 
RTL Nieuws, 23 december 2021. 

Militairen door het hele land ingezet bij GGD'en 

Door het hele land worden momenteel militairen ingezet bij test- en vaccinatielocaties van de 
GGD. Een deel van de 1500 militairen die Defensie heeft aangeboden voor hulp is op 
verschillende plaatsen actief, een deel staat nog stand-by. Dat aantal kan iedere dag afnemen, 
legt een woordvoerder van Defensie uit, afhankelijk van de hulpvraag. 

Zo'n 540 militairen helpen momenteel al bij de boostercampagne en 255 worden ingezet in de 
GGD-teststraten. 
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Een militair zet een prik. Foto: ANP 

Volgens Defensie staat er voor komende periode op verschillende plekken wel nieuwe 
ondersteuning gepland. ‘De militairen die stand-by staan worden vanaf komende dagen volop 
ingezet.’ De woordvoerder verwacht dat ergens begin januari het aanbod op is. 

Defensie zet ook personeel in voor ondersteuning in de ziekenhuizen. Zo helpen acht militairen 
in het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard en Geleen en nog eens vijfentwintig collega's 
staan het VieCuri Medisch Centrum in Venlo bij. Ook het UMC Utrecht krijgt hulp van 
Defensie. 

Alle medewerkers van Defensie kunnen op dit moment al een boosterprik krijgen. De 
GGD speelt geen rol bij het inenten van militairen en ander defensiepersoneel. Daarom is er 
volgens de woordvoerder van Defensie ook 'geen sprake van voorrang.’ ‘We prikken gewoon 
zelf.’ Bron: RTL Nieuws, 23 december 2021. 

Nederlandse podia bleven overeind dankzij coronasteun 
 
De 119 miljoen euro coronasteun die Nederlandse (muziek)podia vorig jaar kregen, heeft er 
voor het grootste deel van hen voor gezorgd dat zij voor 2020 een positief resultaat in de 
boeken konden zetten. Met name grote podia die normaal gesproken meer dan 1000 bezoekers 
kunnen ontvangen, hadden de overheidssteun hard nodig. 
 
Van alle toegekende coronasteun ging 68 procent naar deze grote podia, blijkt uit nieuwe 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Omdat deze podia over het algemeen ook de hoogste personeels- en huisvestingskosten 
hebben en de meeste inkomsten misliepen, was de steun voor hen noodzakelijk om zwarte 
cijfers te schrijven. In totaal ontvingen de 78 grote podia 81 miljoen euro coronasteun. 
 
Kleine podia (minder dan 250 bezoekers), waarvan er 61 zijn, ontvingen 5 miljoen euro. Zij 
hadden hun jaar ook zonder coronasteun met een positief bedrijfsresultaat afgesloten, blijkt 
uit de nieuwe cijfers. De overige 33 miljoen euro ging naar middelkleine en middelgrote podia. 
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Vanaf 16 maart 2020 waren de podia in Nederland drie perioden gesloten: tussen 16 maart-
31 mei, van 5-19 november en van 15-31 december. Tussentijds konden wel voorstellingen 
en optredens worden gegeven, maar dan met aangepaste (en daardoor veel lagere) 
bezoekersaantallen. 
 
Dat is terug te zien in de bezoekerscijfers. De podia trokken vorig jaar 5,3 miljoen bezoekers, 
ruim veertien miljoen minder dan in 2019. Het aantal voorstellingen en concerten halveerde, 
met name bij poppodia. Zij trokken in 2019 nog 7,5 miljoen bezoekers; in 2020 waren dat er 
nog maar 1,8 miljoen. 
 
Minder bezoekers betekende ook minder publieksgebonden inkomsten: die daalden met bijna 
70 procent. De lagere kosten vanwege de lockdowns en kleinere bezetting (onder andere 
programma- en personeelskosten) konden deze daling niet compenseren. 
 
De cijfers die de podia schreven waren weliswaar zwart, aan de achterkant van de organisaties 
werden de scenario's gitzwart. Zo werden er 26 procent minder mensen ingehuurd ten 
opzichte van een jaar eerder. Het aantal uren dat zij mochten komen werken, daalde ook nog 
eens met 55 procent. 
 
En ook podium-medewerkers in loondienst waren hun toekomst niet meer zeker. Hun aantal 
nam met 14 procent af naar ruim zeven duizend. Bron: RTL Nieuws, 23 december 2021. 
 
Iets meer supermarkten open op eerste kerstdag dan in 2020 
 
Wie op eerste kerstdag nog snel wat inkopen wil doen, kan daar dit jaar voor op meer plekken 
terecht dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl. Op eerste kerstdag zijn 44 
procent van de supermarkten open, waar dat vorig jaar nog 40 procent was. 
 
Op tweede kerstdag zijn juist wat minder winkels open dan vorig jaar. Dat heeft waarschijnlijk 
te maken met dat deze feestdag op een zondag valt en supermarkten daarom de deuren 
gesloten te houden. Bron: RTL Nieuws, 23 december 2021. 

Niet meer dansen op Curaçao wegens toename coronabesmettingen 

Curaçao heeft nieuwe maatregelen ingevoerd vanwege een flinke toename aan besmettingen. 
Zo zijn evenementen met meer dan honderd personen verboden, zijn dansfeesten niet langer 
toegestaan en mogen mensen in de privésfeer maximaal met vier personen bijeenkomen. 

Dat heeft de Curaçaose regering bekendgemaakt. Het aantal nieuwe besmettingen op het 
eiland steeg van 23 nieuwe gevallen op zondag naar 181 op woensdag. In totaal stonden er 
woensdag 452 actieve besmettingen geregistreerd. Elf patiënten liggen in het ziekenhuis, 
waarvan vijf op de intensive care. Er zijn nog geen besmettingen met de Omikron-variant 
vastgesteld op het eiland. 

Zestigplussers op Curaçao kunnen sinds kort een boostershot krijgen. Op korte termijn moet 
dat ook mogelijk zijn voor iedereen boven de achttien jaar. Nederland stuurt hiervoor vandaag 
nieuwe vaccins, maakte premier Gilmar ‘Pik’ Pisas bekend. Bron: RTL Nieuws, 23 december 
2021. 

België verscherpt coronamaatregelen: bioscopen en theaters dicht 

Winkelen mag in België na Kerstmis nog maar met twee personen en bioscopen, concertzalen 
en theaters gaan dicht. Met die veel lichtere maatregelen dan Nederland heeft genomen hoopt 
België het voorlopig af te kunnen tegen de oprukkende Omikron-variant van het coronavirus. 

België staat er wat beter voor dan Nederland, doordat het land een stuk verder op streek is 
met het geven van boosterprikken en meer bedden beschikbaar heeft op de intensive care. 
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Toch dringen virologen aan op hardere maatregelen, omdat Omikron nog veel besmettelijker 
is en de nu wat dalende druk op de ziekenhuizen razendsnel kan keren. ‘We kunnen geen 
risico nemen’, zegt premier Alexander De Croo na overleg met de verantwoordelijke ministers.  

Er zijn volgens hem extra maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat in ieder geval kinderen 
na de kerstvakantie weer naar school kunnen. En die maatregelen moeten er nu al komen, 
omdat de noodzaak steeds pas zichtbaar wordt als het te laat is. Bron: RTL Nieuws, 22 
december 2021.  

Ab Osterhaus bij Op1 over corona: ‘Dit gaat een verkoudsheidsvirus 
worden’ 

De Omikron-variant van het coronavirus is geen ticket uit de pandemie, zei viroloog Ab 
Osterhaus gisteren bij Op1. Maar het is volgens hem wel een mildere versie. Hij denkt dan 
ook dat corona zich de komende tijd zal ontwikkelen tot een verkoudsheidsvirus. 

Op1-presentatrice Fidan Ekiz – die overigens nog steeds verbolgen is over de abrupte stop van 
De Vooravond – vroeg de viroloog naar ons ‘ticket uit de pandemie.’ Maar Osterhaus is snel 
met reageren dat dat bij Omikron niet het geval is. ‘Zeker niet. De kans dat je in het ziekenhuis 
komt, is nog relatief groot. Die is wel wat kleiner geworden, maar als heel veel mensen snel 
besmet raken, betekent dat dat we een probleem houden.’ 

Toch heeft de Omikron-variant voordelen. Omdat het een mildere versie van het coronavirus 
is, komen meer mensen in contact ermee. Maar minder mensen belanden erdoor in het 
ziekenhuis. ‘Dan zal je op den duur een situatie krijgen dat het zich stabiliseert’, zegt 
Osterhaus. ‘Mijn voorspelling is dat je uiteindelijk een influenza-achtige situatie krijgt.’ 

In zo’n situatie doet een virus minder kwaad omdat er in de samenleving meer immuniteit 
tegen is. Volgens Ekiz vlakt een pandemie ‘altijd af.’ Osterhaus: ‘De pandemieën die we hebben 
gehad, zijn altijd influenzapandemieën geweest. We denken dat er in het verleden ook al 
coronapandemieën zijn geweest, en dat overblijfselen daarvan nu gewoon 
verkoudheidsvirussen zijn.’ 

Osterhaus’ voorspelling is dan ook dat het coronavirus zich ‘op den duur, uiteindelijk’ zal 
ontwikkelen tot een verkoudheidsvirus. ‘De vraag is natuurlijk: hoe lang gaat dat duren?’ 
Bij Op1 vertelt hij echter dat we nu in een wat gunstigere situatie zitten. ‘Het virus besmet 
meer minder, maar minder mensen belanden in het ziekenhuis.’ Mensen die besmet raken 
met Omikron hebben volgens meerdere onderzoeken namelijk vijftig tot zeventig procent 
minder kans om in het ziekenhuis te belanden. Bron Metro, 24 december 2021. 

Kerstvieringen met honderden bezoekers in Barneveldse kerk: ‘Vergeet 
corona, vier Jezus’ 

De evangelische gemeente Doorbrekers in Barneveld houdt vier live kerstvieringen met steeds 
650 mensen, ondanks de lockdown. Er wordt geen QR-code of negatieve test gevraagd aan 
bezoekers. 

Bezoekers moeten wel tickets kopen. Ze moeten ook een vragenlijst over 
verkoudheidsverschijnselen invullen. Wordt er met ja beantwoord, dan is het dringende advies 
thuis te blijven. De kerkdiensten worden gehouden in de Midden Nederland Hallen in 
Barneveld.  Bron: De Stentor, 24 december 2021. 

In Barneveld 650 man in de kerk: ‘We maken gebruik van ons grondrecht’ 

Volle IC’s, overbelast zorgpersoneel, enorme oversterfte, sommige kerken hebben er nog steeds 
geen boodschap aan. In Barneveld is er een waar ze vier diensten met telkens 650 man houden 
rond kerst, terwijl de rest van Nederland maximaal vier gasten mag uitnodigen. 
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‘Kerken hebben vrijheid van godsdienst’, verklaart voorganger Peter Paauwe van megakerk 
DoorBrekers bij Omroep Gelderland. ‘Dat is een grondrecht. En daar maken we gebruik van. 
En we willen zo ook een signaal richting de overheid geven: dat het tijd is voor een beleid dat 
meer ruimte gaat geven aan de dingen die belangrijk zijn in het leven.’ 

 

© Olivier Middendorp In Barneveld 650 man in de kerk: ‘We maken gebruik van ons 
grondrecht’ 

De coronaregels worden gerespecteerd, maar er wordt niet naar een QR-code gevraagd. De 
bezoekers vinden het maar wat fijn. ‘Fantastisch. Een avondje uit, lekker in de kerk,’ zegt de 
een. En: ‘Mooi dat het kan, daar zijn we heel dankbaar voor,’ zegt een ander. ‘Vergeet corona 
en vier Jezus’, verkondigt Paauwe enthousiast. 

Daar denken veel mensen op Twitter, waar het onderwerp trending was, toch anders over 

Christen-sekte #doorbrekers uit #barneveld geven even de middelvinger aan de zorg in 
Nederland. Voor die mensen, hoop je toch dat de vogelgriep uitbreekt en de Barneveldse 
kippen verplicht buiten moeten blijven. #DTV is dit de bijwerking van het langdurige eten van 
#fipronil ei? Hans Hogendoorn 

#barneveld werkelijk ongelofelijk de #doorbrekers doen 3 diensten zonder testen etc. Dit is 
werkelijk asociaal gedrag en niet acceptabel en dikke vinger naar de zorg en samenleving! 
Vincent Loedeman 

Muzikant Fokko vond inspiratie tijdens corona en scoort een hit met 
‘Karin heeft geen corona’ 

Hoe doe je als muzikant inspiratie op in tijden van corona? De Zwolse muzikant Fokko kreeg 
ineens een idee toen hij gitaarles aan het geven was. Hij maakte het nummer Karin Heeft Geen 
Corona op zijn zolderkamer en inmiddels is het al meer dan vijftigduizend keer bekeken op 
YouTube. 
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Ironisch genoeg had Karin - een oud-collega van een muziekschool waar Fokko werkte - wel 
corona. ‘Thuis begon ik op zolder met het maken van het nummer. Ik dacht dat Karin niet 
bestond. Maar het bleek dat ik toch onbewust inspiratie had opgedaan, want Karin had wel 
corona.’ Fokko nam contact op met haar. ‘Ze kon er wel om lachen, het ging goed met Karin.’ 
 
Fokko maakte het nummer op zijn zolderkamer, waar hij een zelfgebouwde studio heeft met 
een hokje om te zingen. ‘In een dag was het nummer klaar. Ik had alles gezongen en 
ingespeeld. De drums heb ik met een computerprogramma er als het ware ingezet.’ 
 
Normaal zouden Fokko en zijn band, bestaande uit Gelke Boontje, Jurro Brouwers en 
Sebastian Bruinewoud, de studio ingaan. Dat ging anders door corona. ‘De drummer, Gelke 
Boontje, heeft bijvoorbeeld niet gespeeld. Mijn ruwe versie is naar een mixer gegaan, hij heeft 
er een mooie radioversie van gemaakt.’ 
 
Het nummer werd vaak gedraaid op verschillende radiostations. ‘Een radiostation was zelfs 
zo enthousiast dat ze hadden gevraagd of we het nummer niet eerder uit konden uitbrengen.’ 
 
De inspiratie kwam in december vorig jaar. Inmiddels is Fokko de laatste hand aan het leggen 
aan zijn EP die in januari gaat verschijnen. Maar gevoelige coronanummers schrijven, daar 
voelde Fokko niet zo veel voor. ‘Er staan twee nummers op over corona. Karin Heeft Geen 
Corona is daar één van. De rest gaat niet over corona.’ Bron: RTV Oost, 24 december 2021. 
 
Het leven met corona: het virus uitbannen lukt niet, dus hoe nu verder?  
 
Nog even de schouders eronder en dan terug naar een covidvrij leven? Van dat idee moeten we 
afscheid gaan nemen. Maar hoe ziet ‘leven met corona’ er dan uit? ‘Dit is een vraagstuk over 
waarden geworden.’  
 
Wetenschappers waarschuwden er de afgelopen twee jaar geregeld voor, maar uit de mond 
van de burgemeester van Amsterdam kreeg het toch een andere lading. ‘We moeten 
aanvaarden dat het misschien nooit helemaal weg zal gaan,’ zei Femke Halsema vorige week 
op AT5. ‘We moeten gaan nadenken (...) hoe ervoor te zorgen dat mensen hoop hebben voor 
de komende jaren, vertrouwen hebben in onze toekomst in Amsterdam, ongeacht en ondanks 
corona.’ 
 
Halsema loopt hiermee niet eens zo heel ver op de troepen vooruit. De harde lockdown sinds 
deze week drukt ons met de neus op de feiten: corona gaat voorlopig niet meer voorbij. Het is 
geen kwestie is van ‘nog even doorbijten en dan wordt alles weer zoals het was.’ Het woord 
‘coronacrisis’ volstaat niet meer: een crisis is tijdelijk, maar dit virus lijkt voor lange tijd ons 
leven te gaan beïnvloeden. In academische termen gaat het over de transformatie van de 
‘pandemische naar endemische fase,’ in normale mensentaal over ‘leven met corona.’  
 
Langzaamaan begint ook in Den Haag het besef door te dringen dat een langetermijnvisie wel 
eens nodig zou kunnen zijn. Het ministerie van VWS houdt sinds kort ‘brainstormsessies’ met 
mensen uit verschillende sectoren over hoe we de komende jaren door moeten komen. 
 
Het nieuwe normaal vereist een andere mindset, flexibiliteit en het vermogen om ‘het oude 
gewoon’ los te laten. Dat begint met uitzoomen. ‘Deze situatie gaat al lang niet meer over 
corona, over wel of geen avondklok of over een kerstvakantie die één of twee weken langer 
duurt, het gaat over hoe wij ons verhouden tot de eenentwintigste eeuw.’ zegt 
gezondheidspsycholoog Gijs Coppens van zorgplatform OpenUp.  
 
Volgens Coppens kwamen de afgelopen twee jaar veel dingen samen, die elk vragen oproepen 
over hoe wij de wereld willen inrichten. ‘Wat begon als een pragmatische kwestie, is een 
vraagstuk over waarden geworden.’ Doordat we ons zo makkelijk verplaatsen zijn we vatbaar 
voor pandemieën. Willen we dit behouden of gaan we toe naar een strikter reisregime? De QR-
maatschappij die is ontstaan, hoe ver willen we daar in gaan? Hoeveel geld zijn we bereid om 
in de zorg te steken? Hoeveel premie zijn we bereid om te betalen?  
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Inderdaad, dat zijn grote vragen, zegt Coppens. ‘Maar wat mij verbaast is dat we na twee jaar 
corona nog niet eens in de buurt van een antwoord zijn gekomen. Dagelijks zijn er weet ik 
hoeveel talkshows op tv, maar het gesprek over welke waarden passen bij een veranderde 
wereld wordt er niet gevoerd. Dat Hugo De Jonge geen langetermijnvisie ontvouwt snap ik, die 
is bezig met managen van een crisis. Maar van een minister-president of de Tweede Kamer 
zou je toch verwachten dat ze hierover nadenken.’  
 
We moeten, kortom, voorbij het crisismanagement. Een studie die consultantsbureau 
McKinsey afgelopen najaar publiceerde over de ‘endemische fase’ van Covid-19 beschrijft de 
noodzaak van het definiëren van het ‘nieuwe normaal.’ ‘De samenleving moet een aantal 
doelen stellen, en hier consensus over bereiken.’ Zo’n doel kan zijn om te sturen op het aantal 
besmettingen, op het aantal ziekenhuisopnamen of het aantal overlijdensgevallen. In 
Nederland is, verschillende routekaarten en dashboards ten spijt, nog steeds niet duidelijk 
waar het kabinet op mikt, laat staan dat de bevolking weet wat het gemeenschappelijke doel 
is. 
 
De consensus waar het McKinseyrapport over rept wordt breed gedefinieerd: het betekent niet 
dat iedereen het 100 procent eens hoeft te zijn met het coronabeleid, maar wel dat er een zo 
breed mogelijk gedragen ‘sociaal contract’ komt waarin de regering en burgers afspreken hoe 
de zorg overeind kan blijven en tegelijkertijd het leven zo normaal mogelijk door kan gaan.   
 

 
Het nieuwe normaal vereist een andere mindset, flexibiliteit en het vermogen om ‘het oude 
gewoon’ los te laten. Foto Jakob Van Vliet  
 
Een nieuwe verhouding tussen burger en regering en een steeds sneller veranderende wereld 
vraagt ook om een nieuwe vorm van leiderschap, zegt hoogleraar Contextueel Leiderschap aan 
Tilburg University, Freek Peters. Volgens hem zijn veel hedendaagse leiders geschoold met 
verouderde kennis en een achterhaald beeld van leiderschap. ‘De ouderwetse leider was 
iemand die de touwtjes strak in handen had, die boven aan de apenrots stond. De leider van 
de toekomst is wendbaar, adaptief, flexibel. Een golfsurfer: iemand die beweegt op krachten 
die groter zijn dan hij of zij zelf, en vanuit dat besef invloed uitoefent. De coronacrisis heeft 
bewezen dat een leider geen zekerheid moet suggereren, maar in moet kunnen spelen op 
oncontroleerbare en onvoorspelbare omstandigheden.’  
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Een samenleving die zich aanpast aan de onvoorspelbaarheid van de eenentwintigste eeuw, 
beleid dat gestoeld is op gedeelde waarden, wendbare leiders. Wat betekent dat voor onszelf? 
Meebewegen. En accepteren dat het leven van voor corona voorlopig niet meer terugkeert. ‘In 
principe zijn mensen goed in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, 
zeker als deze tijdelijk van aard zijn,’ zegt sociaal psycholoog Kevin de Goede. Hij was als 
gedragswetenschapper onder meer betrokken bij de Fieldlabexperimenten. ‘Maar als 
verandering wordt opgelegd ontstaat er weerstand.’  
 
Dat laatste geldt coronamaatregelen: die worden ons opgelegd, en bovendien ziet het er niet 
naar uit dat ze tijdelijk van aard zijn. Toch heeft De Goede vertrouwen: ‘Veel veranderingen 
van de afgelopen twee jaar waren groot en ingrijpend, zeker in het begin. Maar het omgaan 
met lockdowns begint al normaler te worden. Vergeet niet dat de samenleving continu 
verandert – de mens is adaptief.’ Bron: Het Parool, 24 december 2021. 
 

 
 
De harde lockdown sinds deze week drukt ons met de neus op de feiten: corona gaat voorlopig 
niet meer voorbij.  @ ANP 
 

Corona in Overijssel: 636 nieuwe besmettingen en 2 sterfgevallen  

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 636 nieuwe besmettingen met corona in 
Overijssel. In de gemeentes Enschede (1) en Ommen (1) stierven inwoners door het 
coronavirus. 

Landelijk kwamen er 12.502 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 620 minder dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. 

De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel 
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Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Sterfgevallen 
onbekend 6 0 0 

Almelo 30 1 0 
Borne 10 0 0 

Dalfsen 18 0 0 
Deventer 41 1 0 

Dinkelland 19 0 0 
Enschede 75 0 1 

Haaksbergen 13 0 0 
Hardenberg 28 0 0 
Hellendoorn 21 0 0 
Hengelo (O.) 43 0 0 

Hof van Twente 10 0 0 
Kampen 39 0 0 
Losser 6 0 0 

Oldenzaal 18 0 0 
Olst-Wijhe 17 0 0 

Ommen 7 0 1 
Raalte 27 0 0 

Rijssen-Holten 23 0 0 
Staphorst 9 0 0 

Steenwijkerland 30 0 0 
Tubbergen 3 0 0 
Twenterand 17 0 0 

Wierden 9 0 0 
Zwartewaterland 11 0 0 

Zwolle 106 0 0 
Totaal 636 2 2 

Opmerkingen bij de cijfers 
 

Opmerkingen bij de cijfers:  
 
 - Het werkelijke aantal besmettingen is hoger, want niet alle besmette mensen zijn getest.  
 - Het werkelijke aantal doden is hoger, want er overlijden ook mensen aan Covid-19 die niet 
zijn getest op de ziekte. 
 - Sterfgevallen verschijnen pas enkele dagen na het overlijden in de cijfers van het RIVM. 
- De cijfers van het RIVM kunnen afwijken van de cijfers die de GGD-en zelf publiceren. 
- Dat komt door vertraging in de verwerking en doordat er naast de GGD ook andere 
organisaties zijn die coronatesten uitvoeren.  
 
Bron: De Steenwijker Courant, 24 december 2021.  
 
Dorpspodcast in Rolde  
 
Door corona de kerk uit? Jacobuskerk in Rolde maakte vorig jaar een film en nu een podcast 
als vervanger voor de kerstviering. 'Twijfelen of we kerst überhaupt nog in de kerk willen 
vieren' 
 
Door corona valt eveneens de kerstviering in veel kerken in het water. Het haalde bij predikant 
Jan Bos, van de Jacobuskerk in Rolde, nieuwe energie boven. Vrijdagavond lanceert hij de 
dorpspodcast. Een tijdelijke vervanger of een blijvende vondst?  
 
Dat een kerk of geloofsgemeenschap anders moet gaan nadenken over het overbrengen van 
de boodschap is niet nieuw, ook niet voor Jan Bos. Dit jaar nam hij al zo’n dertig diensten op 
middels een livestream. Het initiatief van de podcast als kerstviering borduurt voort op het 
succes van de dorpsfilm die vorig jaar is gemaakt door vrijwilligers van de Jacobuskerk, zegt 
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Bos. ‘Die is inmiddels ruim 10.000 keer bekeken. Veel meer dan de tweehonderd mensen die 
op kerstavond in onze banken passen.’ Bron: Dagblad van het Noorden, 24 december 2021. 

 
Predikant Jan Bos uit Rolde maakt dorpspodcast als vervanger voor kerstviering in de kerk. 
Foto: Jaspar Moulijn 
 

Kopenhagen nu de corona-brandhaard van Europa, Nederland donkerrood 

 
Aanzicht van Kopenhagen. Foto: Getty Images 

Nederland kleurt voor de zesde week op rij helemaal donkerrood op de kaart van 
coronagevallen in Europa. Maar de absolute corona-brandhaard op dit moment? Dat is 
Kopenhagen. 

Denemarken werd – het lijkt al weer zo lang geleden – vaak als voorbeeld gesteld van hoe het 
coronavirus moest worden aangepakt. Maar zeker in Kopenhagen is het met het aantal 
coronabesmettingen helemaal mis. 
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Nederland zit Europees gezien nu op het hoogste waarschuwingsniveau. Het aantal positieve 
coronatests daalt wel, ook in vergelijking met andere landen. Maar dat gaat nog nergens snel 
genoeg om een stap omlaag te kunnen doen. 

Limburg heeft naar verhouding de meeste positieve tests van Nederland. In de afgelopen twee 
kalenderweken zijn daar 18.773 inwoners positief getest, omgerekend 1680 op elke 100.000 
inwoners. Daarmee staat Limburg negende op de Europese ranglijst, waar 211 regio’s op 
staan. Vorige week stond Limburg 5e. Zeeland zakt van de 8e naar de 11e plaats. Noord-
Brabant (van 19 naar 26) en Friesland (van 20 naar 22) dalen ook. Dat betekent dat de daling 
sneller gaat dan op andere plekken. 

De Deense hoofdstad Kopenhagen is dus de grootste brandhaard van Europa geworden. Daar 
zijn in de afgelopen twee weken meer dan 55.000 besmettingen vastgesteld. Omgerekend gaat 
hem om bijna 3006 op elke 100.000 inwoners. Dat is een stijging van 48 procent ten opzichte 
van de kaart van vorige week. Ook in de Noorse hoofdstad Oslo stijgt het aantal nieuwe 
gevallen snel. De beide landen hebben veel besmettingen met de Omikron-variant vastgesteld. 

Ook op andere plekken stijgt het aantal besmettingen. In totaal staan 153 regio’s op het 
hoogste alarmniveau, tegen 136 vorige week. Nederland heeft nu te maken met de zwaarste 
coronamaatregelen, maar misschien is het kabinet daar wel op tijd mee geweest en hollen 
andere Europese landen nu eens achter de feiten aan. 

De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC Dat is 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 6 tot en met 19 
december. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, 
oranje, rood en donkerrood. Bron: Metro Nieuws, 24 december 2021. 

Nieuw corona-steunpakket voor Breda verzacht lokale gevolgen 
 
De gemeente Breda biedt een nieuw steunpakket aan om de lokale gevolgen van corona te 
verzachten.  Het steunpakket was al voor de afkondiging van de nieuwe lockdown opgesteld, 
maar is nu extra noodzakelijk. De gemeenteraad heeft het pakket vastgesteld en het college 
ook de opdracht te geven om het aan te vullen met extra geld voor maatregelen om de effecten 
van deze strenge lockdown op te kunnen vangen. 
 
De steunmaatregelen zijn bedoeld voor Bredase inwoners, ondernemers, organisaties, 
verenigingen en vrijwilligers die in de knel zitten. Het pakket heeft een looptijd van een half 
jaar en gaat in per 1 januari 2022.? Het biedt financiële ondersteuning en praktische hulp op 
veel fronten.  
Het geld voor het vastgestelde steunpakket, een bedrag van 1.496.500 euro, komt uit de 
algemene reserve. Daarbij komt ook het restbedrag van rijksgelden die beschikbaar waren in 
2021 voor activiteiten ter ondersteuning van jeugd en jongeren en de culturele sector. Die 
gelden zijn overgeheveld naar 2022. 

Wethouder Boaz Adank: ‘Deze lockdown betekent een zware klap voor iedereen in Nederland. 
Het treft ons allemaal. Voor veel sectoren komen de maatregelen aan als een mokerslag: 
horeca, retail en onderwijs sluiten volledig, evenals de cultuursector, de sportscholen, kappers 
en andere contactberoepen en de evenementensector. De gevolgen in Breda klinken stevig 
door. Laten we hopen dat het van korte duur is. Met het vastgestelde steunpakket kunnen we 
in ieder geval weer ondersteuning bieden aan hen die het hardst nodig hebben. En daar komt 
op verzoek van de raad nog extra steun bij.’ 
 
Veel ondernemers maken gebruik van financiële steunregelingen van het Rijk. Met het nieuwe 
steunpakket kunnen ze in Breda ook rekenen op praktische hulp. Zo worden ze in Breda ook 
praktisch verder geholpen met bijvoorbeeld in de vorm van vouchers adviesgesprekken met 
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een business coach of financieel adviseur. De lokale cultuur krijgt een boost door het opnieuw 
opstarten van de culturele programmering, zoals de tweede editie van Breda Buiten.  
 
Verenigingen kunnen aankloppen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten; voor 
vrijwilligersorganisaties is een eenmalige tegemoetkoming beschikbaar. Sportcomplexen 
krijgen als dat nodig is restitutie van een gedeelte van de huur. Ook is er noodsteun voor 
sportverenigingen. Wijkcentra worden onder anderen met adviestrajecten geholpen. 

Succesvolle initiatieven uit eerdere steunpakketten worden voortgezet, zoals het fonds 
‘schrijnende gevallen’ dat (eenmalige) renteloze leningen of subsidies biedt aan bedrijven en 
instellingen die tussen wal en schip vallen. 

Corona heeft in ook mentaal opzicht grote gevolgen voor heel veel mensen. De gemeente 
ondersteunt jongeren door het inzetten van buurtsportcoaches, het organiseren van 
activiteiten volgens de geldende maatregelen en het inzetten van extra jongerenwerk. Mentale 
hulp is er in deze crisistijd voor meer doelgroepen. Het SMO straatteam houdt mensen in het 
oog die (psychisch) kwetsbaar of verslavingsgevoelig zijn. De dag- en nachtopvang van dak- 
en thuislozen wordt uitgebreid, omdat door herinvoering van de 1,5 meter maatregel meer 
ruimte nodig is.  
 
Inwoners die niet genoeg hebben aan Wmo begeleiding, krijgen extra hulp op maat. En voor 
inwoners met sociaal-emotionele problemen die niet in aanmerking komen voor Wmo of zorg 
vanuit de zorgverzekering, zijn er vouchers voor coaching of psychische hulp. De vorig jaar 
ingezette coachingstrajecten bij dreigende overbelasting voor mantelzorgers, worden 
voortgezet. 

Eenzaamheid bij zowel ouderen als jongeren is een veelbesproken thema in deze lastige tijd. 
Om de bewustwording rondom eenzaamheid te vergroten zet Breda de campagne +EEN voort. 
Samen met Avans gaat de gemeente bovendien onderzoeken hoe we studenten en jongeren 
kunnen leren om te gaan met eenzaamheid. 
 
Door de schijnbare uitzichtloosheid van deze pandemie lijkt de creativiteit en inspiratie in de 
stad langzaam op te drogen. Tijdens de eerste lockdown ontstonden er mooie initiatieven en 
samenwerkingen, er werden prachtige activiteiten georganiseerd binnen de geldende 
maatregelen. De gemeente wil met een nog samen te stellen aanjaagteam die energie opnieuw 
terugbrengen in de stad, zodat er vooral in de periodes dat corona minder heftig ronddwaalt 
opnieuw initiatieven en activiteiten kunnen ontstaan die Breda weer doen bruisen. Bron: 
Breda Vandaag, 24 december 2021. 

Psychiater bij Op1: ‘Mensen reageren heel emotioneel op corona, niet 
redelijk of feitelijk’ 

Wéér een lockdown, net voor Kerstmis. Winkeliers en horecaondernemers die hun zaak 
moesten sluiten en verlies draaien. Misschien wel niet op bezoek bij opa en oma, want er geldt 
een maximaal aantal bezoekers. We zijn er allemaal wel een beetje klaar mee en het raakt veel 
mensen. Volgens Damiaan Denys, een psychiater die bij Op1 aanschoof, komt dat omdat we 
niet feitelijk of redelijk op het coronavirus reageren, maar heel emotioneel. 

Volgens de psychiater zijn er een paar fases te herkennen van manieren waarop mensen met 
dingen omgaan. Op1-presentator Charles Groenhuijsen somt ze op: ‘Angst, woede en 
gelatenheid. Dat is natuurlijk een generalisering, maar wat leren we van die fases?’ 

De psychiater zegt dat het belangrijk is om nog een stapje naar voren te doen. We zijn namelijk 
veel bezig met hoe het virus zich richting ons gedraagt. Besmet het veel mensen, hoe hoog of 
laag is het R-getal, hoe staat het ervoor in de ziekenhuizen? Maar volgens Denys is het ook 
belangrijk om te kijken hoe mensen zich opstellen tegenover het virus. ‘Wat daarin opvalt, is 
dat onze reactie heel emotioneel is. We reageren niet redelijk, logisch, of afstandelijk.’ Volgens 
de psychiater ontbreekt het aan feitelijkheid, relativering en aan dingen in balans brengen.  
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Een ook op de manier waarop we emotioneel reageren – dus nog een stapje verder – zit een 
patroon. ‘In het begin was iedereen bang en paniekerig, dan gaan mensen toiletrollen kopen. 
Ook de overheid reageerde zo. Daarna kwam de boosheid en de woede, het niet accepteren 
van het vaccinatieschema bijvoorbeeld.’ Hij somt ook persoonlijke woede op: naar mensen die 
iets op televisie zeggen, naar verpleegkundigen, hulpverleners. Maar nu zijn we aangekomen 
bij het stadium waarin apathie en gelatenheid de boventoon voeren. En dat belooft weinig 
goeds. 

Bij Op1 schetst Denys het voorbeeld van schoolkinderen, die bijvoorbeeld zeggen: ‘Het hoeft 
niet meer, ik begrijp het niet meer.’ Volgens hem ontstaat er bij mensen een soort 
uitzichtloosheid. ‘Zij denken: ‘Het zal wel, het is al de vijfde keer. Er komt misschien nog wel 
een zesde en een zevende, ik weet niet meer hoe ik verder moet.’ 

Volgens de psychiater is die emotionele houding een teken van onmacht, die veel mensen 
ervaren in deze tijd. Groenhuijsen vraagt zich dan ook af: ‘Wat moet je ermee?’ Volgens Denys 
is dat echter niet de juiste vraag. We moeten juist kijken naar waaróm we zo emotioneel 
reageren. Volgens hem reageren veel Westerse landen veelal emotioneel, omdat ze 
individualistisch zijn. „Het virus tast ons aan in ons absolute geloof in onze autonomie, onze 
vrijheid en onze afhankelijkheid. Dat maakt ons angstig, boos en gelaten.’ Bron: Metro 
Nieuws, 24 december 2021.  

Corona? Dit moet je zelf betalen 

Ziektekosten die te maken hebben met corona komen deels voor eigen rekening en kunnen al 
snel oplopen naar minstens 385 euro per jaar. 

De eerste kosten die voor eigen rekening komen, zijn natuurlijk de zelftesten. Al snel 3 of 4 
euro per stuk en nu het advies is om voor ieder bezoek een test te doen, loopt dat snel op. 
Bonnetjes bewaren en opsturen naar de zorgverzekeraar heeft geen zin: ze worden niet 
vergoed. Hetzelfde geldt voor de kosten van mondkapjes, gels et cetera. 

In sommige gevallen kunnen mantelzorgers wel in aanmerking komen voor gratis 
beschermingsmiddelen.  

Een officiële test door de GGD is gratis en valt niet onder het eigen risico, net als een bezoek 
aan de huisarts. Maar wil je aanvullend (bloed)onderzoek dan gaat dat meestal ten koste van 
het eigen risico van je zorgverzekering. Dat eigen risico is minimaal 385 euro per jaar en kan 
hoger zijn als je daar zelf voor hebt gekozen. 

Het maximale eigen risico is 885 euro per jaar. 

Ook spoedeisende hulp in het ziekenhuis gaat ten koste van het eigen risico. Wie door corona 
in het ziekenhuis terecht komt, zal daarom snel 385 euro zelf moeten betalen. Die rekening 
komt niet altijd direct, maar soms sturen zorgverzekeraars die aan het eind van het jaar en 
zijn er mogelijkheden om het eigen risico gespreid te betalen. Als je daar gebruik van wil 
maken, informeer dan naar de mogelijkheden bij je eigen zorgverzekeraar. 

De crisis drukt bij veel mensen het gemoed en wie aanklopt bij een psycholoog krijgt deze 
behandelingen bij een verwijzing door de huisarts vaak (deels) vergoed uit het basispakket, 
maar ook hier geldt het eigen risico. 

Long-covidpatiënten die lang klachten houden, moeten voor het herstel vaak een beroep doen 
op extra fysiotherapie. De vergoeding daarvan vanuit het basispakket is tot medio 2022 
verruimd, mits de huisarts binnen zes maanden een verwijzing uitschrijft. Bron: Plus.online, 
24 december 2021. 
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Mantelzorgers komen in aanmerking voor beschermende middelen 

Nu het aantal besmettingen met corona fors toeneemt, krijgt de Mantelzorglijn weer meer 
vragen over beschermende materialen. In welke situaties kun je gratis preventieve 
mondkapjes of zelftesten halen bij de apotheek? En wat als je naaste (mogelijk) besmet is met 
corona? We zetten hieronder de mogelijkheden voor je op een rijtje. 

Als mantelzorger kun je gratis mondmaskers halen bij de apotheek, om besmetting van degene 
voor wie je zorgt te voorkomen. Voorwaarden: 

 Het risiconiveau in de regio waar degene voor wie je zorgt woont is ernstig (3) of zeer 
ernstig (4) volgens het coronadashboard op Rijksoverheid.nl. 

 Er is sprake van intensieve mantelzorg (minimaal 8 uur per week en langer dan 3 
maanden). 

 Je woont als mantelzorger niet op hetzelfde adres als de zorgvrager, degene voor wie 
je zorgt. 

Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je eens per maand een pakket met maximaal 100 
mondmaskers halen bij de apotheek van degene voor wie je zorgt. 

Ook als je pgb-zorgverlener bent, kun je ter voorkoming van besmetting van de zorgvrager 
een gratis pakket mondmaskers bij de apotheek halen. Voorwaarden: 

 Het risiconiveau in de regio waar degene voor wie je zorgt is zorgelijk (2) of hoger 
volgens het coronadashboard op Rijksoverheid.nl.  

 De apotheek van de zorgvrager controleert of er sprake is van pgb-zorg. De apotheek 
vraagt om de toekenningsbeschikking als de zorgvrager zelf het pakket aanvraagt of 
om een zorgovereenkomst als de pgb zorgverlener het pakket aanvraagt. 

Het pakket met gratis mondmasker wordt verstrekt op naam van de zorgvrager. De zorgvrager 
krijgt een pakket van maximaal 100 mondmaskers per maand, ook als er meerdere 
mantelzorgers en pgb-zorgverleners zijn. 

Mensen die vanwege hun kwetsbare gezondheid in thuisisolatie verblijven, kunnen eens per 
maand een pakket van 25 zelftesten aanvragen bij de apotheek van de zorgvrager. 

Dit kan onder de voorwaarden dat de zorgvrager: 

 in thuisisolatie zit vanwege een kwetsbare gezondheid. 
 EN niet is gevaccineerd of een afweerstoornis en verminderde immuunrespons heeft 

(aandoeningen afweer waarvoor de regeling geldt) 
 Bij niet gevaccineerd zijn is dit op advies van de behandelaar of door jonge leeftijd. 

Is je naaste (mogelijk) besmet met corona? Dan kun je een pakket met beschermende 
materialen krijgen als: 

 je intensieve mantelzorg verleent (meer dan 8 uur per week en langer dan 3 
maanden) 

 1.5 meter afstand houden niet mogelijk is bij de verzorging en/of verpleging 

Denk je dat je naaste besmet is? Maak dan zo snel mogelijk een testafspraak. Tot de testuitslag 
bekend is, kun je als mantelzorger met een recept van de huisarts of de GGD, op naam van 
je naaste, gratis een korte-termijn-pakket met beschermende materialen ophalen bij de 
apotheek. Dit pakket bevat handschoenen, chirurgisch mondneusmaskers, een bril, schorten 
en een flacon desinfectans. 
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Is de uitslag negatief? Dan zijn de beschermende materialen voor jou als mantelzorger niet 
meer nodig. 

Is de testuitslag van je naaste positief? Dan kun je met een recept van de huisarts of de 
GGD gratis een lange-termijn-pakket met beschermende materialen krijgen. 
Bron:Mantelzorg.nl, 24 december 2021. 

 

Henriëtte en Eelco Bakker verruilen de museumboerderij in Putten voor een Bed en Breakfast 
in Noordoost-Frankrijk. ‘Het was altijd onze ambitie om ooit in het buitenland iets voor onszelf 
te gaan doen.’ © Hans Krudde Fotografie 
 
Beheerders Mariahoeve in Putten vertrekken naar Frankrijk: ‘Corona 
heeft daar minder invloed’ 
 
Na bijna zes jaar stoppen Eelco en Henriëtte Bakker als beheerderskoppel van 
museumboerderij Mariahoeve in Putten, waar ze in februari 2016 vanuit Meppel neerstreken. 
Ze vertrekken op 5 januari 2022 naar Frankrijk, waar vze aan een nieuw avontuur beginnen. 
Eelco Bakker licht de reden voor het aanstaande afscheid toe. 
 
Waarom stoppen jullie met de Mariahoeve? 
‘Corona heeft een grote bres geslagen in onze plannen. We zijn het eerste jaar van maart tot 
juni dicht geweest en vanaf oktober 2020 ging de horeca al weer dicht en vanaf november ook 
het museum. Dat heeft tot juni geduurd. Dit heeft een grote invloed op je rol van gastheer.’ 
Bron: De Stentor, 22 december 2021. 

Huidige corona-maatregelen Spanje per regio in een overzicht  

De afgelopen dagen worden er recordaantallen positief op corona geteste personen gemeld in 
Spanje met de hoogste aantallen sinds aanvang van de corona-crisis in maart 2020. Dat kan 
verklaard worden doordat meer mensen dan ooit zich laten testen vanwege o.a. de coronapas-
verplichting in de horeca in diverse regio’s en de feestdagen. Toch zijn het hoge aantallen 
waardoor de Spaanse regering en regionale overheden in de 17 autonome regio’s maatregelen 
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nemen die in de meeste gevallen tijdelijk zijn tot bepaalde data met mogelijke verlenging. 
Daarom een actueel overzicht van de corona-maatregelen per regio in Spanje.  
 
Het aantal corona-besmettingen stijgt meer dan ooit in Spanje en dus worden er maatregelen 
genomen. Maar zoals we altijd schrijven is Spanje een land met 17 autonome regio’s en de 
daarbij horende regionale overheden die op veel vlakken hun eigen beslissingen nemen. 
Daarom geldt niet dat heel Spanje met nieuwe corona-maatregelen komt maar wel dat er in 
diverse autonome regio’s nieuwe corona-maatregelen komen. Een overzicht.  

Voor heel Spanje geldt dat er sinds vrijdag 24 december weer een mondkapjesplicht(vanaf 6 
jaar) geldt, ook als de 1,5 meter gehandhaafd kan worden. Er moet altijd een mondkapje 
gedragen worden, binnen, buiten, op terras (behalve tijdens consumptie) etc. Uitzonderingen 
zijn tijdens het individueel sporten, tijdens een activiteit in de natuur/bergen en op het strand 
MITS de anderhalve meter gehandhaafd kan worden. Boetes van 100 euro kunnen gegeven 
worden.   

Verder geldt voor heel Spanje de anderhalve meter regel waarbij het niet uitmaakt of je een 
mondkapje draagt. Om Spanje binnen te komen moet je een Europees digitaal 
coronacertificaat (3G) hebben en moet je het Sp TH-formulier invullen. 

De coronapas, in Spanje ook wel ‘pasaporte-Covid’ genoemd, is niets minder dan het Europese 
(internationale) bewijs dat aangeeft of je volledig gevaccineerd bent, of je bent genezen of je 
bent getest, dat noemen ze ook wel het 3G-systeem. Het 2G-systeem wil zeggen alleen 
gevaccineerd of genezen maar dat wordt in Spanje (nog) niet toegepast. Bij gebrek aan een 
ander systeem, wordt in Spanje het Europees digitaal coronacertificaat gebruikt. Dat 
document wordt ook gebruikt voor internationale reizen binnen de Europese Unie. 
De internationale QR-codes die in de Nederlandse en Belgische smartphone apps worden 
aangemaakt gelden ook in Spanje. De inwoners van Spanje hebben echter geen landelijke 
smartphone-app en moeten het document dus uitprinten of als PDF opslaan op de telefoon. 
Bron: Spanje Vandaag, 24 december 2021.  

Kun je hersenletsel oplopen na een corona-infectie? 

Hersenletsel oplopen door corona. Dat kan. De Hersenstichting maakt zich ‘grote zorgen’ over 
een groep mensen die op de intensive care terechtkomt. Maar veel mensen houden ook 
klachten na de milde vorm van corona, in de vorm van long covid. Met klachten als extreme 
moeheid, verwarring of snel overprikkeld zijn. Hoe zit dat?  

Janneke Horn, hoogleraar neuro intensive care geneeskunde, beantwoordt onze vragen. 
‘Mensen met long covid hebben allerlei klachten, maar dat komt niet door hersenschade.’ 

Hersenletsel komt vooral voor bij mensen die op de ic belanden. Dat komt doordat het virus 
de longen aantast en daardoor kan er zuurstoftekort in de hersenen ontstaan. Ook noemt de 
Hersenstichting het langdurige verblijf op de ic, een herseninfarct of een virale 
hersenontsteking als oorzaken voor hersenletsel. 

Vanwege de grote zorgen van de Hersenstichting doet Horn samen met haar collega Caroline 
Van Heugten onderzoek naar hersenletsel door corona. De resultaten hiervoor zijn net binnen 
en die data zijn ze nu aan het analyseren. Het is dus nog even afwachten wat de conclusies 
hiervan zijn. 

Maar niet iedereen die corona krijgt belandt in het ziekenhuis, laat staan op de ic. Ze worden 
misschien niet eens heel ziek van corona, maar kampen daarna wel met veel klachten. Dan 
gaat het om verwarring, overprikkeling, gedragsverandering en extreme vermoeidheid. Horn: 

‘Blijkbaar kan dat. Er lopen veel mensen rond met long covid. Dit soort klachten zijn onderdeel 
hiervan.’   
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De klachten komen vooral voor bij mensen die niet zo ziek zijn geweest, vertelt Horn. ‘Dat is 
lastig te begrijpen. Normaal gesproken is het: hoe zieker je bent geweest, hoe meer klachten 
je hebt. 

Ook op de lange termijn, en dat zien we hier dus niet. Maar we herkennen het wel van andere 
infectieziekten, zoals  de ziekte van Lyme of Q-koorts. Ook daarbij zien we soms dat patiënten 
die niet ernstig ziek zijn geweest langdurig klachten houden.’ 

Het is volgens de hoogleraar niet zeker of covid de enige oorzaak is voor de klachten. ‘Het is 
mogelijk een trigger voor iets wat al langer sluimert. Long covid wordt vooral geconstateerd bij 
jonge, gezonde vrouwen. Dat zijn drukke mensen met veel zaken op hun bordje. Die worden 
thuis stevig ziek van de corona-infectie. Daarna lukt het ze niet om het leven weer vlot op te 
pakken, doordat ze langdurig klachten blijven houden. En dat is soms lastig te accepteren. 
Maar helaas gaat het herstel meestal niet heel vlot.’ 

Dat long covid gepaard gaat met allerlei klachten, komt volgens Horn niet door hersenschade. 
‘De klachten belemmeren hen wel in hun functioneren. Maar of dat door echte schade in de 
hersenen komt? Kijk, hersenschade is voor mij iemand die uit een boom is gevallen en waarbij 
je op de MRI-scan afwijkingen ziet. En dat is hier niet het geval. Het lijkt eerder iets als het 
postviraal vermoeidheidssyndroom.’ Dat is een ziekte die weken tot maanden na een 
doorgemaakte virus ontstaat en vermoeidheidsklachten geeft. 

Dat bij long covid je hersenen niet zijn aangetast, is goed nieuws. Daardoor zijn de 
perspectieven goed, zegt Horn. ‘We weten dat het wel herstelt na verloop van tijd.’ 

Om het herstel te versnellen, kun je het beste de huisarts contacteren. ‘Er zijn speciale 
revalidatieprogramma’s voor. Maar belangrijker, neem de tijd. Het is niet iets wat na twee 
dagen over is. Je moet je leven erop aanpassen en dat is moeilijk. Je moet accepteren dat je 
misschien niet terug kan naar die 120 procent, maar met 95 procent genoegen nemen,’ aldus 
Horn. Bron: Linda.nl, 24 december 2021.  

Twee leiders Franse anti-vaccinatiebeweging overleden aan corona 

Twee vakbondsleiders die actie voerden tegen de vaccinatieplicht in het Franse overzees 
departement Martinique zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. 
Alain Decaille was voorzitter van de federatie van onafhankelijke taxi’s en Aimé Agat was 
voorzitter van de vakbond voor kunstenaars. Ze zijn vermoedelijk besmet geraakt tijdens een 
werkoverleg met de autoriteiten. Ook andere aanwezigen zijn daarbij besmet maar die 
doorstaan de gevolgen vooralsnog, vermoedelijk omdat ze gevaccineerd zijn al wil niet 
iedereen daar uitsluitsel over geven. 

De prefect Stanislas Cazelles die bij de bijeenkomst aanwezig was zegt in de Huffington Post: 
‘Ik ben een van de voorbeelden van mensen die ondanks vaccinatie helaas toch corona 
opliepen. Maar het toont ook de bescherming die het vaccin biedt. Dat wil zeggen dat ik twee 
dagen heel milde symptomen had, en daarna niets meer.’ 

Decaille (61) overleed maandag. Hij leidde onder meer langzaamaanacties tegen de invoering 
van de vaccinatieplicht en lag na besmetting drie weken in het ziekenhuis, uiteindelijk op de 
intensive care. Op dezelfde dag stierf op de intensive care Agat, die slechts 48 jaar oud werd. 
Tijdens de bijeenkomst waar de besmetting plaatsvond hielden de aanwezigen zich aan de 
geldende coronamaatregelen, zoals afstand houden. In november leidden de protesten tegen 
de vaccinatieplicht tot wegblokkades en rellen op het eiland. Bron: Joop, 22 december 2021. 

Coronavirus tempert opnieuw kerstvreugde in Bijbels Bethlehem 

Bethlehem maakt zich op voor de tweede opeenvolgende ‘corona-kerstavond.’ De 
geboorteplaats van Jezus moet het weer doen zonder buitenlandse toeristen. 
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Het corona-inreisverbod door Israël - het belangrijkste toegangspunt voor buitenlandse 
bezoekers op weg naar de bezette Westelijke Jordaanoever - houdt voor het tweede 
achtereenvolgende jaar internationale toeristen weg. De maatregel is bedoeld om de 
verspreiding van de zeer besmettelijke Omikron-variant te vertragen.  

Voor de pandemie ontving Bethlehem op deze dag duizenden christelijke pelgrims van over de 
hele wereld, wat een enorme boost voor de lokale economie betekende. Het verlies van het 
internationale toerisme heeft vooral hotels, restaurants en cadeauwinkels hard getroffen. In 
plaats van op massa's toeristen rekenen de lokale autoriteiten nu op de kleine christelijke 
gemeenschap en toeristen uit Israël om de boel nog een beetje op te vrolijken. 

De Palestijnse ambachtslieden en ondernemers die het van beeldjes, stalletjes en andere 
souvenirs moeten hebben zitten er om te springen. De burgemeester van Bethlehem, Anton 
Salman, zegt tegen het Amerikaanse persbureau AP te hopen dat 2021 ondanks alle tegenslag 
toch beter wordt dan 2020, toen zelfs lokale bewoners niet konden komen vanwege 
verregaande lockdownbeperkingen. ‘Vorig jaar was ons festival virtueel, maar dit jaar niet.’ 

‘Onder normale omstandigheden voor deze tijd van het jaar heb ik buiten een wachtrij van 20 
meter’, zegt Adil Abu Nayaf, eigenaar van een leegstaand eettentje in het hart van de stad. De 
aanwezigen proberen er het beste van te maken. In het gebied wonen meer dan 200.000 
christenen, een kleine maar hechte gemeenschap die naar schatting 1 procent tot 2 procent 
van de bevolking in Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever uitmaakt. Er zijn ook 
duizenden buitenlandse arbeiders en Afrikaanse migranten, evenals diplomaten en 
journalisten. 

Overigens gaat Israël al over tot een vierde prik in de strijd tegen de oprukkende Omikron-
variant van het coronavirus. Voor 60-plussers en zorgpersoneel komt er een extra 
vaccinatieronde en ook kwetsbare mensen met een zwakke afweer komen in 
aanmerking. Bron: BD, 24 december 2021.  

Het Janssen-vaccin zal vooralsnog niet als boosterprik worden ingezet 

Het Janssen-vaccin zal vooralsnog niet als boosterprik worden ingezet. Het demissionaire 
kabinet neemt het advies van de Gezondheidsraad op dit vlak over, meldt demissionair 
minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid). 

Volgens de Gezondheidsraad lijkt een boosterprik met de mRNA-vaccins van Pfizer of 
Moderna beter te werken, zeker bij mensen die eerder een prik kregen met het Janssen-vaccin. 
Bovendien kan bij Janssen een zeldzame, maar ernstige bijwerking optreden, 
waardoor bloedstolsels ontstaan. 

‘Voor de boostercampagne blijf ik vasthouden aan de primaire inzet van een mRNA-vaccin als 
bescherming tegen COVID-19’, aldus De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer vrijdag. De 
Gezondheidsraad kwam eerder op de dag met haar advies. 

Volgens de minister zal het Janssen-vaccin alleen worden ingezet als hier een individueel 
gezondheidsbelang voor is en een mRNA-vaccin niet kan worden gegeven. . Bron: BD, 24 
december 2021. 

De broers Jogi en Junior Deij proberen op een creatieve manier onder 
de lockdown uit te komen 

De broers Jogi en Junior Deij uit het Zeeuws-Vlaamse Axel proberen op een creatieve manier 
onder de lockdown uit te komen. Ze hebben hun kledingzaak tijdelijk omgedoopt naar Deto 
Jeans Essentials, en verkopen tussen de jeans en winterjassen ook 700 pakken wc-rollen. Zo 
hopen ze aangemerkt te worden als 'essentiële' winkel.  

‘Wc-papier heeft iedereen nodig en zodoende hebben wij onze winkel met wc-papier gevuld’, 
zegt Jogi. ‘Het Kruidvat verkoopt zeventig procent niet-essentiële spullen, maar ja dat is een 
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essentiële winkel en dan mag je ook niet-essentiële goederen verkopen. Wij draaien het nu om. 
Wij zijn een niet essentiële winkel en we verkopen essentiële spullen. We zullen kijken hoe het 
loopt.’ Bron: BD, 24 december 2021.  

Het Axelse principe: gooi je kledingzaak vol wc-rollen en je mag open als 
essentiële winkel 

Een klant struint langs de kledingrekken, een ander rekent wat broeken af. Het lijkt een 
gewone verkoopdag voor Deto Jeans in Axel. Of het moeten de hoge stapels wc-papier in de 
zaak zijn. 

De kledingzaak heeft zich tijdelijk omgedoopt naar Deto Jeans Essentials en doet nu naast 
jeans en winterjassen in toiletpapier. Jogi Deij, samen met zijn broer Junior de drijvende 
krachten van Deto, denken en hopen zo onder de lockdown uit te komen. 

‘We zijn overgestapt op essentiële goederen’, zegt Jogi met een pak vierlaags in de armen. 
‘Creatieve ondernemers als we zijn. Wc-papier heeft iedereen nodig en zodoende hebben wij 
onze winkel met wc-papier gevuld. Het Kruitvat verkoopt zeventig procent niet-essentiële 
spullen, maar ja dat is een essentiële winkel en dan mag je ook niet-essentiële goederen 
verkopen. Wij draaien het nu om. Wij zijn een niet essentiële winkel en we verkopen essentiële 
spullen. We zullen kijken hoe het loopt.’  

Zevenhonderd pakken, á twaalf rollen. Overal waar je kijkt. Dan als een grote stapel opgetast, 
elders in de zaak smaakvol verwerkt op zichtlocaties. Vier euro voor een pak, tien euro voor 
drie pakken. 

‘Het is geen grapje, wij verkopen echt wc-papier’, zegt Jogi serieus. ‘We doen aan click & collect 
net als veel andere winkels. Klanten kunnen bestelde kleding bij ons ophalen maar omdat we 
nu ook wc-papier verkopen mogen we de klanten ook binnenlaten.’  

In de gebroeders Deij's ogen is het inderdaad zo eenvoudig. Zet een berg wc-papier in je zaak 
en je mag open zijn. ‘Als je maar wil dan kun je alles’, doceert Jogi, ‘waar een wil is, is een 
weg. We hebben besloten de winkel niet meer te sluiten. Dan maar overgaan op wc-papier. We 
waren zondag uit protest ook al open. Toen stond er binnen het uur de wethouder en politie 
voor de deur. We hebben toen ook een dwangsom opgelegd gekregen. Duizend euro per, 
overtreding per vestiging, die dwangsom zal er dus wel komen.’  

Van de klanten krijgen de broers niks dan steun. Op de toonbank een bos bloemen met een 
kaartje. ‘Goed voorbeeld, doet goed volgen.’ ‘We horen ook van klanten dan we ons 
rekeningnummer maar moeten geven voor als er een boete komt. Ze zijn het allemaal met ons 
eens. Stuur maar een tikkie zeggen ze.’  

Flinke kans dat de boete er ook komt want de gemeente denkt er anders over. Wethouder 
Jurgen Vervaet gaat niet mee met de creatieve visie van de broers. ’Wat moet je ervan zeggen? 
Ik ben er zondag nog geweest, ik had toen piketdienst en was daarom toen de loco-
burgemeester. We hebben een gesprek met de heren gehad en uiteindelijk toch een last onder 
dwangsom moeten opleggen. We hebben de hele coronaperiode nog geen een boete hoeven 
uitdelen en ik hoop ook echt dat het niet nodig zal zijn. Ik zie ook wel dat ze veel bijval hebben 
met dit idee. Maar we kunnen dit niet toestaan.’  

Terwijl massa's Nederlanders nog net voor de Kerst de grens overwippen om kerstcadeaus te 
kopen, moeten de zaken in Nederland dicht blijven tijdens de drukste periode van het jaar. 

‘Ik snap de frustratie onder de ondernemers’, zegt wethouder Vervaet. ‘In supermarkten 
worden ook genoeg niet essentiële zaken verkocht. We gaan ervan uit dat de ondernemer zijn 
gezond verstand gebruikt. Nu is het vanwege corona, een andere keer geldt een regel vanwege 
een andere reden. Het gaat nu niet eens over corona eigenlijk maar om het goede voorbeeld 
geven. We zullen ze in de gaten houden. Click & collect is wel toegestaan als bij alle andere 
winkels. Maar dit? Nee. Nee, natuurlijk niet. Dat snap je zelf ook wel.’ 
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Wanneer ‘essentieel'?  

De Rijksoverheid gebruikt in het overzicht welke winkels wel en niet open mogen niet de term 
‘essentieel',  maar geeft een lijst van branches die open mogen blijven. 

- Winkels in de levensmiddelenbranche voor mens en dier, zoals supermarkten, dierenwinkels 
en slijterijen; 

- Winkels in zorg- of welzijnshulpmiddelen, zoals een thuiszorgwinkel; groothandels voor 
levering ten behoeve van personen in de uitoefening van beroep of bedrijf; 

- Drogisterijen, opticiens en audiciens. 

- Bouwmarkten, uitsluitend voor afhaal 

- Winkels voor benodigdheden voor een uitvaart 

- Winkels buiten voor uitsluitend kerstbomenverkoop (tot 17.00 uur). 

- Zaken die niet in deze lijst voorkomen horen dus gesloten te zijn. Wel mogen winkels aan 
Click&Collect doen. Dit houdt in dat bestelde artikelen bij de ingang van de zaak afgehaald 
mogen worden, klanten mogen bij Click&Collect de zaak niet in. 

- Voor zowel zaken die wel open mogen als zaken die aan Click&Collect doen gelden de 
coronaregels. Een mondkapje en anderhalve meter afstand houden zijn verplicht. 

Bron: PZC, 24 december 2021.  

Amerikaanse regering heft reisbeperkingen op voor acht landen 
in zuidelijk Afrika 

De Amerikaanse regering heft de reisbeperkingen op die sinds eind vorige maand zijn 
ingesteld voor acht landen in zuidelijk Afrika. Het Witte Huis nam destijds deze maatregelen 
uit vrees voor de zeer besmettelijke Omikron-variant van het coronavirus, die voor het eerst 
opdook in het zuiden van Afrika. Nederland heeft donderdag het vliegverbod voor landen in 
die regio opgeheven. 

Buitenlanders die tot veertien dagen voorafgaande aan hun vertrek naar de VS verbleven in 
Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibië, Lesotho, Eswatini, Mozambique en Malawi zijn 
vanaf 31 december weer welkom, bevestigt een woordvoerder van het Witte Huis. Het besluit 
is volgens hem genomen op aanbeveling van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. 

Een hoge functionaris van het Witte Huis laat aan persbureau AFP weten dat 
nu Omikron wereldwijd en in de VS alom aanwezig is, internationale reizigers uit de acht 
landen uit zuidelijk Afrika nagenoeg geen impact hebben op het aantal besmettingen in de 
Verenigde Staten. Bron: AD, 24 december 2021.  

Een prik met eiwitvaccin Novavax wordt in Nederland mogelijk 

Een prik met eiwitvaccin Novavax wordt in Nederland mogelijk. Demissionair minister Hugo 
De Jonge neemt het advies van de Gezondheidsraad over. 

Volwassenen die nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus en bezwaren hebben tegen 
de zogeheten mRNA-vaccins die nu standaard worden gebruikt, moeten wat de 
Gezondheidsraad betreft de mogelijkheid krijgen om voor het nieuwe vaccin van Novavax te 
kiezen. De raad schreef dat in een advies aan minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge. 

De Europese Commissie liet het vaccin maandag toe tot de Europese markt, na een positief 
oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het is voldoende veilig en 
werkzaam gebleken volgens de deskundigen. Een nadeel is echter dat nog niet bekend is in 
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hoeverre dit vaccin werkzaam is tegen de Omikron-variant van het virus, die hard op weg is 
om dominant te worden in Nederland. 

Totdat hier meer over bekend is, adviseert de raad om mensen die nog niet zijn gevaccineerd 
bij voorkeur te prikken met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Bron: AD, 24 
december 2021.  

GGD Zeeland heeft speciaal telefoonnummer geopend voor 70-
plussers die een afspraak willen maken voor boosterprik  

De GGD Zeeland heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor 70-plussers die een 
afspraak willen maken voor een boosterprik tegen het coronavirus. ‘Het maken van 
een afspraak blijkt voor mensen uit die leeftijdscategorie soms erg lastig’, aldus de GGD. De 
GGD Hart voor Brabant heeft sinds donderdag ook een speciale lijn voor deze senioren. 

Ook ouderenbond ANBO wees er al op dat sommige senioren het moeilijk vinden 
om online een afspraak in te plannen, omdat ze het aanmeldproces via DigiD lastig vinden of 
het beantwoorden van de vragenlijst een gedoe is. De landelijke GGD heeft ouderen 
opgeroepen om hulp te zoeken bij het inplannen van een afspraak, maar de GGD Zeeland 
heeft nu dus een eigen oplossing gevonden. 

De afsprakenlijn speciaal voor ouderen (telefoonnummer 0115-455000) is van maandag tot 
en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar. Deze vrijdag kan er tot 16.00 uur worden 
gebeld en op 31 december ook. 

GGD Hart voor Brabant komt 70-plussers met afspraakproblemen dus ook te hulp. Senioren 
vanaf 70 jaar uit Midden-Brabant of Brabant Noord kunnen bij deze afdeling rechtstreeks 
contact opnemen met een bepaald nummer (088 368 7777), dan krijgen ze via het keuzemenu 
hulp bij het maken van een afspraak bij een van de negen locaties. Bron: AD, 24 december 
2021. 

Het aantal coronabesmettingen neemt nog steeds af 

Het aantal coronabesmettingen neemt nog steeds af. De daling stokte woensdag even toen het 
gemiddelde aantal positieve tests vrijwel gelijk bleef. Maar sinds donderdag gaat de afname 
verder. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen donderdagochtend en 
vrijdagochtend 12.517 meldingen van positieve tests. Het aantal coronabesmettingen lag een 
week eerder aanzienlijk hoger. Op die vrijdag werden er ruim 15.000 besmettingen bevestigd. 

In Amsterdam werden afgelopen etmaal de meeste coronabesmettingen gemeld, namelijk 851. 
In de hoofdstad heeft momenteel de Omikron-variant van het virus - die besmettelijker lijkt - 
de overhand. 

In Rotterdam hoorden 584 mensen dat ze deze kerst in isolatie moeten doorbrengen en in Den 
Haag ging het om 346 mensen. In Utrecht kregen 311 mensen te horen dat ze een positieve 
testuitslag hebben en in Almere waren dat 176. 

In slechts drie gemeenten werd afgelopen 24 uur geen enkele nieuwe besmetting gemeld: 
Scherpenzeel (Gelderland), Terschelling en Schiermonnikoog. 

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat 41 mensen aan de gevolgen van hun 
coronabesmetting zijn gestorven. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de 
afgelopen 24 uur zijn gestorven. Bron: AD, 24 december 2021.  
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GGD GHOR Nederland meldt dat er in de dagen voor kerst sprake is van 
een toename van het aantal testafnames  

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat er in de dagen voor kerst sprake is van 
een toename van het aantal testafnames in de GGD-teststraten. De GGD zag een 'stijging van 
zo'n 10 procent ten opzichte van wat wij in onze prognose voor deze dagen hadden staan', 
aldus een woordvoerder van de GGD. 

‘Het is niet met zekerheid te zeggen dat dit preventief is voor de feestdagen, maar het lijkt er 
wel op’, vertelt de woordvoerder. Hij vertelt dat er de afgelopen dagen niet méér positieve 
testuitslagen zijn bijgekomen, ondanks de 'lichte stijging' van het aantal testen. ’Dat geeft ons 
het gevoel dat het preventieve testen zijn.’ Bron: AD, 24 december 2021. 

Aantal coronapatiënten in is in de afgelopen 24 uur met 95 gedaald 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur met 95 
gedaald. Er liggen nu 2126 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, blijkt uit de cijfers van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen zijn nu 1580 coronapatiënten opgenomen, 77 minder dan een dag 
eerder. En 546 coronapatiënten zijn er zo slecht aan toe, dat ze op de intensive care worden 
verzorgd. Dat zijn er 18 minder dan donderdag.  

Het aantal nieuwe mensen op de verpleegafdelingen is 145 en op de intensive care 24, maar 
doordat er ook patiënten van beide afdelingen werden ontslagen of overleden, pakken de 
totalen toch lager uit. Bron: AD, 24 december 2021.  

Marokko staat tot eind volgende maand geen passagiersvluchten toe van 
en naar het buitenland 

Marokko staat tot eind volgende maand geen passagiersvluchten toe van en naar het 
buitenland. De autoriteiten in het Noord-Afrikaanse land verlengen een opschorting van het 
commerciële vliegverkeer tot 31 januari, bericht de staatstelevisie. 

Marokko besloot eind november tot het vliegverbod en neemt ook andere maatregelen om 
verspreiding tegen te gaan van het coronavirus. Zo worden festiviteiten op oudejaarsavond 
afgeblazen. Horecazaken moeten dan uiterlijk om 23.30 uur de deuren sluiten. Op 1 januari 
geldt een avondklok van middernacht tot 06.00 uur 's ochtends. 

Nederland heeft voor Marokko kleurcode 'oranje' afgegeven. Dat betekent dat Nederlanders 
het dringende advies krijgen om alleen naar het land te gaan als dat echt noodzakelijk 
is. Vakanties worden afgeraden. Voor een klein deel van het land geldt code 'rood.’ Dat heeft 
te maken met de veiligheidssituatie in grensgebieden. Bron: AD, 24 december 2021.  

Geen enkel land in Europa kent zo'n lage vaccinatiegraad als Bulgarije 

Geen enkel land in Europa kent zo'n lage vaccinatiegraad als Bulgarije. Tot nu toe 
heeft slechts zevenentwintig procent van alle Bulgaren twee prikken gehad, ruim drie procent 
is voorzien van een boosterinjectie. 

Veel inwoners van het Oost-Europese land laten zich niet inenten vanwege complottheorieën 
of vooroordelen. ’Het risico bestaat dat Bulgarije een Covid-getto wordt’, waarschuwde de 
bekende Bulgaarse viroloog Radka Argirova al eerder.  

De Bulgaarse regering probeert nu met een bonusmaatregel het aantal gevaccineerden in het 
land op te krikken, melden lokale media. 65-plussers krijgen vanaf januari een bedrag van 75 
leva - ruim 38 euro - als ze zich laten inenten tegen corona. Bron: AD, 24 december 2021. 
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Het ministerie van Volksgezondheid wordt geadviseerd om 'vooralsnog' 
het vaccin van Janssen niet in te zetten als boosterprik 

Het ministerie van Volksgezondheid wordt geadviseerd om 'vooralsnog' het vaccin 
van Janssen niet in te zetten als boosterprik. Een boosterprik met de vaccins van Pfizer of 
Moderna lijkt beter te werken, vooral voor mensen die eerder gevaccineerd werden met 
Janssen, stelt de Gezondheidsraad. 

‘Boosten met het Janssen-vaccin lijkt in eerste instantie tot een lagere toename in 
antistoffen te leiden dan boosten met een mRNA-vaccin’, aldus de raad. ‘Onduidelijk is nog 
wat het effect van de booster is op het niveau van de antistoffen na enkele maanden.’ 

Het Janssen-vaccin geeft daarbij risico op een zeldzame vorm van trombose, voegt de raad 
toe. De Europese medicijnwaakhond EMA gaf het vaccin van Janssen wel groen licht als 
booster. De Gezondheidsraad benadrukt dat het vaccin van Janssen als booster voldoende 
veilig is bevonden. 

Het kan dat er andere redenen zijn om Janssen toch in te zetten als boostervaccin, zegt de 
raad. Zoals voordelen wat betreft transport of bewaarmogelijkheden. Ook kunnen er mensen 
zijn die geen boosterprik met een mRNA-vaccin willen. In dat geval moet een afweging worden 
gemaakt met betrekking tot de mate van bescherming die dat biedt. Bron: AD, 24 december 
2021. 

 

Geen optocht volgend jaar maart. Mogelijk later in het jaar als de coronamaatregelen het 
toelaten. © Peter Van Trijen/pix4profs 
 
Bergen op Zoom schrapt optocht: ‘Mogelijk later volgend jaar alsnog’ 
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Ook 't Krabbegat moet het in maart zonder optocht doen. Dat heeft Stichting Vastenavend 
besloten naar aanleiding van de zaterdag afgekondigde lockdown. De optocht is het eerste 
grote onderdeel dat uit het Vastenavend-programma is geschrapt.  
 
Eerder deze week schrapte Roosendaal de optocht al. En net als in Tullepetaonestad wil 
Stichting Vastenavend de Bergse bouwwereld duidelijkheid verschaffen. ‘Door de maatregelen, 
de vertraging die dat oplevert bij bouwclubs, kan de Vastenavendoptocht 1 maart niet 
doorgaan’, laat de stichting weten na uitvoerig overleg met de bouwclubs en burgemeester 
Frank Petter. En dat besluit doet pijn.  
 
Dat er een Vastenavend komt, staat als een paal boven water. Maar op welke manier, dat laat 
zich nog raden, aldus Kees Theunisse, Stichting Vastenavend. 
 
‘We houden ons vast aan de uitspraak van onze eigen Anton van Duinkerken die ons leerde 
dat ‘Vastenavend nimmer verloren gaat dan met de mensch.’ We zullen hoe dan ook ‘Leve n’in 
de brouwerij’ gaan brengen’, laat Kees Theunisse namens de stichting weten. Want hoewel de 
stichting nu een streep trekt door de optocht in maart, wil het de bouwclubs en Vastenavend-
minnend Bergen toch perspectief bieden.  
 
Later volgend jaar, als de maatregel mogelijk worden afgeschaald, hoopt de stichting alsnog 
een optocht te kunnen organiseren. ‘Dit in overleg met de clubs’, zegt Theunisse. ‘Dat er een 
Vastenavend komt, staat als een paal boven water. Maar op welke manier, dat laat zich nog 
raden.’ Komende weken werkt de stichting een plan uit met wat wel en niet mogelijk is tijdens 
Vastenavend.  
 
‘Hoe dat plan er uitziet hangt samen met de te verwachten maatregelen. Wij hopen de inhoud 
begin februari, dus vóór het Neuzebal, te kunnen delen.’ In februari van dit jaar moest de 
Bergse optocht ook al worden geschrapt. Door corona kon carnaval in het geheel niet 
doorgaan. Bron: BN De Stem, 24 december 2021. 
 
Frankrijk stelt een negatieve coronatest verplicht voor reizigers 
naar overzeese gebiedsdelen 
 
Frankrijk stelt een negatieve coronatest verplicht voor reizigers naar overzeese gebiedsdelen, 
zoals Guadeloupe, Martinique, Frans-Guyana, het eiland La Reunion en  Nieuw-Caledonië. 
De reismaatregel geldt zowel voor Fransen als voor buitenlandse reizigers naar deze 
bestemmingen, meldt de Franse overheid. De maatregel gaat in op 28 december. Op de 
Caribische eilanden Guadeloupe en Martinique, die het vooral moeten hebben van toerisme-
inkomsten, braken afgelopen maand rellen uit over de coronarestricties. Bron: AD, 24 
december 2021. 
 
Ziekenhuis is klaar met discussies en gaat strenger controleren op aantal 
bezoekers 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) in Dordrecht gaat bij de entree registreren welke 
patiënt bezoek krijgt. Een tweede bezoeker op dezelfde dag wordt niet meer doorgelaten. Het 
ziekenhuis zet meer beveiligers in vanwege deze nieuwe maatregel. 

Vanwege de coronamaatregelen mogen patiënten één bezoeker per dag ontvangen. ‘Het 
discussiëren daarover op de afdeling kost verpleegkundigen veel tijd en energie’, laat het 
ziekenhuis weten. 

Iedereen krijgt bij de ingang van de locatie Dordwijk de vraag waar hij of zij voor komt. Als 
mensen aangeven dat ze op visite komen bij een patiënt, worden ze doorverwezen naar de 
receptie. Daar wordt het bezoek ingeschreven. ‘Ook wordt een oranje kaart meegegeven, die 
de bezoeker bij zich moet houden. Bij de liften en trappen naar de verpleegafdelingen moet de 
kaart worden getoond.’ 
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Na weken van discussies en vervelende confrontaties willen we ons zorgpersoneel niet meer 
blootstellen aan gedoe dat de zorg verstoort, aldus Peter van der Meer, bestuursvoorzitter 
Albert Schweitzer ziekenhuis. 

Het ASz geeft aan dat bezoekers die het ondanks de nieuwe maatregelen toch proberen, geen 
succes zullen boeken. ‘Verpleegkundigen zijn geïnstrueerd om niet meer in discussie te gaan 
over de bezoekregels. Bij een tweede bezoeker aan het bed, of de tweede van die dag, wordt 
onmiddellijk de hulp van de beveiliging ingeroepen.’ 

Het ziekenhuis heeft vanwege deze nieuwe werkwijze het aantal beveiligers uitgebreid. Als 
mensen niet naar hen luisteren, wordt de politie gebeld. ‘Na weken van  discussies en 
vervelende confrontaties willen we ons zorgpersoneel niet meer blootstellen aan gedoe dat de 
zorg verstoort. Het is geen leuke en geen makkelijke tijd voor iedereen’, zegt bestuursvoorzitter 
Peter van der Meer. 

Voor patiënten die gaan overlijden is de bezoekregel ruimer, geeft het ziekenhuis aan. Bij deze 
mensen mogen drie bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Ook op enkele afdelingen, waaronder de 
ic en de kinderafdeling, gelden afwijkende regels. Bron: AD, 24 december 2021. 

Omikron-variant is inmiddels verantwoordelijk voor bijna de helft van 
alle besmettingen in België 

De Omikron-variant is inmiddels verantwoordelijk voor bijna de helft van alle besmettingen 
in België, schrijft Het Laatste Nieuws. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de Franstalige viroloog 
Emmanuel André deelt op Twitter. De variant lijkt steeds sneller op te rukken en is de 
laatste twee a drie dagen verdubbeld, volgens André. 

Amper een week geleden vertegenwoordigde de Omikron-variant nog maar 10 procent van 
alle besmettingen. Maandag was dat al 20 procent, woensdag 27 procent. De viroloog 
voorspelt: ‘Vanaf vandaag of morgen zal deze dynamiek voor een snelle heropleving 
zorgen.’ Bron: AD, 24 december 2021. 

Huisartsen werd gevraagd om niet-mobiele patiënten uit hun 
patiëntenbestand te prikken 

Huisartsen werd gevraagd om niet-mobiele patiënten uit hun patiëntenbestand te prikken. 
Dat zijn er naar schatting zo'n 35.000 die zo hun boosterprik kregen aangeboden. De GGD 
heeft 36.000 vaccins geleverd aan de huisartsen en 'vanwege de beperkte houdbaarheid van 
de vaccins hebben waarschijnlijk ook ongeveer zoveel patiënten hun boosterprik van de 
huisarts ontvangen', zegt woordvoerder van de Landelijke Huisartsenvereniging. 

‘Het is niet zeker of nu ook alle niet-mobiele patiënten zijn geprikt, ook al hebben 36.000 
mensen hun boostervaccin ontvangen.’ Zo zijn huisartsen ook gevraagd om mensen te 
prikken die in kleinschalige woonvoorzieningen wonen of mensen in een verzorgingstehuis die 
nog onder de huisarts vallen. Dat zijn naar schatting zo'n 110.000 mensen. Andere huisartsen 
hebben hun hele patiëntenbestand opgeroepen voor de boosterprik. 

De vereniging weet niet of het doel om alle 60-plussers voor het nieuwe jaar te prikken ook 
gehaald wordt. ‘Het is ontzettend druk bij de huisartsen, niet iedereen heeft tijd om de niet-
mobiele ouderen te prikken. De GGD zegt zich te focussen op de grote priklocaties en komt 
pas in januari toe aan deze groep mensen.’ De LHV heeft geen volledig inzicht in bereik en 
effectiviteit van de boostercampagne door huisartsen. Wel is duidelijk dat er een versnelling 
plaatsvindt door de hulp van de huisartsen. Bron: AD, 24 december 2021. 

Wie geboren is in 1968, '69 of '70, kan afspraak voor boosterprik maken 

Wie geboren is in 1968, 1969 of 1970, kan vanaf 11.00 uur online een afspraak voor 
de boosterprik maken, twittert coronaminister De Jonge. Bron: AD, 24 december 2021. 
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Japanse medicijntoezichthouder heeft anti-coronapil van 
Merck goedgekeurd 

De Japanse medicijntoezichthouder heeft de anti-coronapil van Merck goedgekeurd, zegt 
premier Fumio Kishida. Japan had in aanloop naar de goedkeuring al een deal gesloten voor 
1,6 miljoen doses  molnupiravir. De verwachting is dit weekend al 200.000 doses van het 
antivirale middel te kunnen distribueren. 

Japan hoopt zo ernstige ziekteverschijnselen en overlijdens te voorkomen mocht het tot 
een zesde besmettingsgolf in het Aziatische land komen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit 
medicijn een grote stap voorwaarts is in de strijd tegen Covid-19’, zegt zorgminister Shigeyuki 
Goto. Maandag moeten de pillen beschikbaar zijn. Bron: AD, 24 december 2021. 

Britse premier noemt coronavaccinaties een onzichtbaar cadeau van 
onschatbare waarde 

De Britse premier Johnson noemt coronavaccinaties in zijn kersttoespraak een 'onzichtbaar 
cadeau van onschatbare waarde.’ Johnson sprak ook zijn waardering uit voor alle 
zorgmedewerkers en alle Britten die zich aan de coronaregels houden. 

‘We weten dat het moeilijk blijft, maar ik hoop dat deze Kerstmis voor miljoenen families in 
het land stukken beter is dan de vorige kerst, omdat we het nu samen kunnen vieren met 
onze geliefden’, aldus de premier. 

‘Hoewel de tijd om cadeaus te kopen afloopt, is er een mooi cadeau dat je je naasten kunt 
geven. En dat is je laten inenten. Zo kunnen de feestdagen volgend jaar nog beter zijn dan dit 
jaar’, aldus de premier. ‘Fijne kerstdagen allemaal!’ Bron: AD, 24 december 2021. 

Zesentwintig ambtenaren in de Chinese miljoenenstad Xi'an zijn gestraft 

vanwege uitbraak van coronavirus 

Zesentwintig ambtenaren in de Chinese miljoenenstad Xi'an zijn gestraft vanwege een 
uitbraak van het coronavirus. Ze zijn bestraft omdat ze 'onvoldoende maatregelen namen om 
de uitbraak te voorkomen en in toom te houden.’ Het land voert een zogeheten zero-Covid-
beleid en straft mensen die fouten maken in de aanpak daarvan. 

Xi'an zit sinds deze week in lockdown. De afgelopen dagen zijn er 250 gevallen vastgesteld. Bij 
inspecties zou een lakse houding rond testen aan het licht zijn gekomen. Ook kwam het bron- 
en contactonderzoek slecht op gang. Wat de straffen zijn is niet bekend, maar in soortgelijke 
gevallen zijn ambtenaren ontslagen. Bron: AD, 24 december 2021. 

Er zijn momenteel problemen bij DigiD 

Er zijn momenteel problemen bij DigiD, aldus een woordvoerder van Logius, de 
overheidsinstantie die daarvoor verantwoordelijk is. Hij weet nog niet hoe grootschalig de 
storing is, maar dat wordt verder onderzocht. Bij allestoringen.nl zijn inmiddels honderden 
meldingen binnengekomen over de storing. DigiD is onder meer nodig bij het maken van 
een vaccinatie of testafspraak. 

De GGD laat echter weten dat er nog geen melding binnen is gekomen dat DigiD vastloopt. 
Als een toegangssysteem vastloopt, krijgt de GGD hier in principe direct een melding van. ‘Dat 
is niet gebeurd.’ Als DigiD bij veel mensen hapert, zijn de callcenters en servicedesk van de 
GGD 'een goeie graadmeter, want in die gevallen wordt het ontzettend druk bij ons. Dat is nu 
niet het geval.’ Bron: AD, 24 december 2021. 
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Coronacijfers in Rusland dalen gestaag 

De coronacijfers in Rusland dalen gestaag. De gezondheidsdienst in het land meldt 
vandaag 24.703 nieuwe besmettingen. Gisteren waren dat er 25.667. Het afgelopen etmaal 
werden er 998 aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen geregistreerd, tegenover 1002 een dag 
eerder. Bron: AD, 24 december 2021. 

Daags na goedkeuring begint Zuid-Afrika met verstrekken 
van boostershots met Janssen-vaccin 

Daags na de goedkeuring door de medicijnautoriteit begint Zuid-Afrika met het verstrekken 
van boostershots met het Janssen-vaccin aan de bevolking. Het vaccin van Janssen werd al 
aan zorgmedewerkers gegeven, maar de opkomst van de Omikron-variant maakt het nodig 
ook anderen extra bescherming te bieden. 

Iedereen die tenminste twee maanden geleden zijn laatste Janssen-prik heeft gehad, kan nu 
een booster komen halen. Wie eerder werd ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech had 
eigenlijk moeten wachten tot januari, maar is nu vanaf 28 december aan de beurt. Mits de 
laatste prik minstens zes maanden geleden werd gezet. Bron: AD, 24 december 2021.  

Olifanten met kerstmutsen delen handgel en mondkapjes uit op 
basisschool 

Olifanten in Thailand geven dit jaar een coronadraai aan de kersttraditie door, voorzien 
van kerstmutsen en mondkapjes, handgel en chirurgische gezichtsmaskers uit te delen op 
een basisschool in Ayutthaya. Ondanks het feit dat 98 procent van de Thai boeddhist is, wordt 
Kerstmis gevierd ter afsluiting van het jaar 

De stad ten noorden van hoofdstad Bangkok dost de dikhuiden al vijftien jaar uit met kerst, 
maar doet het dit keer iets anders. ‘Ik ben zo opgetogen’, zegt leerling Beyapha Mhonsuwan, 
die al bijna twee jaar thuisonderwijs volgt. ‘Dit gebeurt maar één keer per jaar en onze school 
is de enige met kerstmanolifanten.’ 

De scholieren maken selfies met de aangeklede beesten, het nationale dier van Thailand. 
Organisator van het feestje, Reangrhongbaht Meepan van het Olifantenpaleis in Ayutthaya, 
hoopt dat de versierde dieren de leerlingen enthousiast maken om weer naar school te komen. 

‘We weten dat de leerlingen stress ervaren bij de online lessen, hopelijk kan dit evenement 
hen wat opvrolijken.’ Slechts 30 procent van de klassen op de school zijn gevuld. Thailand telt 
tot nu toe 2,2 miljoen coronabesmettingen en officieel 21.501 sterfgevallen door toedoen van 
Covid-19. Bron: AD, 24 december 2021. 

Bij brand op intensive care-afdeling van Covid-19-ziekenhuis in de Russische stad 
Astrakhan zijn twee mensen om het leven gekomen 

Bij een brand op de intensive care-afdeling van een Covid-19-ziekenhuis in de 
zuidelijke Russische stad Astrakhan zijn twee mensen om het leven gekomen, melden de 
hulpdiensten aldaar. Het ministerie voor Noodsituaties verklaart wel dat er doden zijn 
gevallen, maar geeft geen verdere details vrij. Bron: AD, 24 december 2021. 

Iedereen is alle beperkingen rond corona zat 

‘Iedereen is alle beperkingen rond corona zat. Maar gebruik je gezonde verstand’, zegt 
politiechef Willem Woelders. In de praktijk blijkt het handhaven van de maximale 
groepsgrootte van vier gasten bij mensen thuis moeilijk voor de politie. Ook buiten is dat 
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lastig. ‘Strikt volgens de wet valt de groepsgrootte niet te handhaven. Dat is ook niet de insteek 
waarmee de politie de straat op gaat’, aldus Woelders. 

De politie zegt daarom vooral op te treden tegen illegale feesten en excessen. ’Als agenten op 
straat aanlopen tegen een groep, zullen we ze wijzen op de regels. Hoe groter de groep, hoe 
eerder dat zal gebeuren. We gaan geen mensen in groepjes tellen. Dat soort politie willen we 
niet zijn en daar kan het OM ook niets mee.’ Het uitgangspunt voor de agenten is 
het gezondheidsrisico. 
 
‘Als de politie dingen ziet gebeuren waarbij de kans op besmetting groot is, dan zullen collega's 
optreden. Niet met het doel boetes uit te delen, maar om een eind te maken aan dat soort 
activiteiten.’ Woelders roept daarom op 'het gezonde verstand te gebruiken' tijdens de 
feestdagen. ‘Houd rekening met je naasten en jezelf, dan hoeven wij zo weinig mogelijk in te 
grijpen.’ Bron: AD, 24 december 2021.  

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben ruim tweehonderd 
vluchten op kerstavond geannuleerd 

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen United Airlines en Delta Air Lines hebben 
samen ruim tweehonderd vluchten op kerstavond geannuleerd. Als reden geven de 
luchtvaartmaatschappijen de Omikron-variant die bij veel bemanningsleden voor 
besmettingen heeft gezorgd.  

Dagelijks vliegen er duizenden vliegtuigen over de Verenigde Staten, maar door de 
annuleringen zullen op het laatste moment toch reizigers stranden. 

Delta-topman Ed Bastian stelde eerder deze week aan de Amerikaanse gezondheidsdienst 
CDC voor om de verplichte quarantaine voor volledig gevaccineerden te verkorten van 10 naar 
5 dagen na een besmetting. Dat zou ervoor zorgen dat minder personeel thuis moet blijven. 
Bron: AD, 24 december 2021.  

Mark Rutte trekt in een interview met De Telegraaf het boetekleed aan 

Demissionair premier Mark Rutte trekt in een interview met De Telegraaf het boetekleed aan. 
Tegenover de krant erkent hij vrijdag dat Nederland eerder had kunnen beginnen met 
een boostercampagne en dat de maatregelen die het demissionaire kabinet in november nam 
om de pandemie in te dammen niet ver genoeg gingen. Mede daardoor zit Nederland nu in 
een lockdown. Ook zegt hij dat hij communicatiefouten heeft gemaakt. 

Gevraagd naar hoe het komt dat het vertrouwen van burgers in het coronabeleid is gekelderd, 
stelt Rutte vast dat mensen genoeg hebben van leven met alle beperkingen, maar dat dat ook 
een te gemakkelijke verklaring is. ‘Ik heb fouten gemaakt, in de communicatie’, bekent hij. ‘Ik 
heb in het begin te veel nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en te 
weinig op de verplichte maatregelen. Het tweede is dat het me niet gelukt is om in voldoende 
mate mensen te overtuigen van de basismaatregelen.’  

In het interview gaat Rutte ook in op de formatie, de langste uit de parlementaire geschiedenis. 
Volgens Rutte heeft die te lang geduurd. ‘Wat volgens mij niet heeft geholpen, is dat de koning 
uit de formatie is gehaald’, zegt de demissionair premier. In 2012 is de rol die het staatshoofd 
speelde in kabinetsformaties aan de Tweede Kamer gegeven. ‘Het is niet zo dat als je de koning 
terughaalt dat de formatie opeens drie maanden korter duurt, maar het zou wel helpen’, denkt 
Rutte. 

De lange formatie, het coronabeleid en de toeslagenaffaire hebben het vertrouwen van burgers 
in de politiek uitgehold, geeft Rutte toe. Een pasklare oplossing daarvoor heeft hij niet. ‘Het is 
onmogelijk om jezelf opnieuw uit te vinden. Als een soort slang je huid afwerpen, daar geloof 
ik helemaal niet in’, zegt hij. Bron: AD, 24 december 2021.  
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Op een cruiseschip hebben 55 mensen positief getest 

Op een cruiseschip dat zaterdag uit de Amerikaanse staat Florida was vertrokken, hebben 55 
mensen positief getest op het coronavirus. 

Zowel passagiers als bemanningsleden zijn besmet geraakt. Dat meldt Royal Caribbean 
International, de eigenaar van het schip. 

Wegens de besmettingen heeft het schip geen toestemming gekregen om aan te meren op de 
Caribische eilanden Curaçao en Aruba, de laatste twee haltes van de achtdaagse reis. De 
'Odyssey of the Seas' blijft op zee en zal op 26 december terugkeren naar Fort Lauderdale in 
Florida. 

Het schip heeft in totaal 3.587 passagiers en 1.599 bemanningsleden aan boord, zo schrijft 
de krant USA Today. Volgens Royal Caribbean International zijn alle 55 besmette personen 
gevaccineerd tegen het coronavirus. Ze vertonen weinig tot geen symptomen. Bron: AD, 24 
december 2021.  

 

© Sina Schuldt/dpa — Het cruiseschip 'Odyssey of the Seas.’  

De hoeveelheid sterfgevallen is vorige week voor de tweede keer op rij 
gedaald 

De hoeveelheid sterfgevallen in ons land is vorige week voor de tweede keer op rij gedaald, zo 
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar nog steeds overlijden veel meer 
mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat komt vermoedelijk doordat veel 
mensen ziek zijn van het coronavirus. 

Vorige week overleden naar schatting 4100 mensen, 950 meer dan gebruikelijk. De 
onderzoekers hebben dat ingeschat door te kijken naar sterfgevallen van voorgaande jaren en 
trends in de bevolkingsstatistieken. Er is nog steeds sprake van oversterfte. Dat betekent dat 
meer mensen overlijden dan te verklaren valt door gebruikelijke schommelingen in het 
sterftecijfer. 



148 
 

Twee weken geleden daalde het aantal sterfgevallen voor het eerst in acht weken. Die trend 
lijkt dus door te zetten. 

In alle leeftijdsgroepen is sprake van oversterfte, maar is het aantal overlijdens wel aan het 
dalen. Het sterftecijfer is het hoogst bij mensen van 80 jaar of ouder. In deze groep overleden 
vorige week ongeveer 600 meer mensen dan gebruikelijk. Het aantal overlijdens onder mensen 
van 65 tot 80 jaar lag 300 hoger dan normaal. Er overleden 75 meer mensen van onder die 
leeftijden. 

Het CBS weet nog niet waaraan deze mensen zijn overleden. Wel is bekend van vorige 
coronagolven dat de oversterfte grotendeels werd verklaard door Covid-19. De onderzoekers 
beschikken later pas over de doodsoorzaakverklaringen die vertellen of dat deze coronagolf 
wederom het geval is. Bron: AD, 24 december 2021.  

 

© ANP  
 
Positief geteste Sifan Hassan opnieuw Sportvrouw van het Jaar 
 
Sifan Hassan is voor de tweede keer op rij de beste sportster van Nederland. De atlete, die de 
prijs bij de vorige verkiezing in 2019 ook al won, versloeg bij het sportgala voor Sportvrouw 
van het Jaar shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten.  
 
‘Dit is heel bijzonder voor mij’, aldus Hassan, die er niet bij is vanwege een positieve 
coronatest. En dat terwijl ze juist speciaal voor het gala naar Nederland was gekomen: ‘Helaas, 
maar ik kan geen enkel risico nemen. Ik voel me prima, ik heb geen klachten en ben ook twee 
keer gevaccineerd. Ik heb vanochtend nog een mooie tijd gelopen. Ik voel me prima en had 
gewoon veel zin om daar bij jullie te zijn’, zei ze tegen het selecte gezelschap in Haarlem.   
 
Sifan Hassan werd vorige week al voor de derde keer op rij gekozen tot beste Nederlandse 
atleet van het jaar. Hassan werd eerder dit jaar al gekozen tot Europees atlete van het jaar. 
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De atlete van Ethiopische komaf stond ook voor de derde keer op rij op de shortlist voor de 
verkiezing van beste atlete van de wereld, maar ze zag die prijs naar de Jamaicaanse 
sprintvedette Elaine Thompson-Herah gaan.  
 

 
© Pim Ras Fotografie  

Hassan was de eerste atlete die de 1500, 5000 en 10.000 meter combineerde op een 
Olympische Spelen. Ze voltooide die unieke trilogie met drie medailles. Alleen Fanny Blankers-
Koen behaalde meer olympische medailles voor Nederland in de atletiek. Zij won vier keer 
goud op de Spelen van Londen in 1948. 

Met de Jaap Eden in haar handen herhaalde Hassan de wens om in de aanloop naar de 
Olympische Spelen van 2024 in Parijs een marathon te lopen. ‘Ik weet het nog niet 100 procent 
zeker, maar ik wil dat heel graag een jaar voor Parijs gaan doen.’ Bron: AD, 24 december 2021. 

 
© Pim Ras Fotografie  

 



150 
 

Kippenvel en ontroering: Max Verstappen en Sifan Hassan grote winnaars 
op NOC*NSF Sportgala 

Natuurlijk werden Max Verstappen en Sifan Hassan gekozen tot Sportman en Sportvrouw van 
2020/2021. In twee bijzonder rijke sportjaren maakten hun prestaties het meeste los. 

De speeches, het applaus en de muziek van Blaudzun: ze hadden na twee uitzonderlijke 
sportjaren een vollere, warmere zaal verdiend. Maar het sportgala opnieuw afgelasten was 
geen optie. Zonder een rode loper vol fotografen en camera’s en zonder de crème de la crème 
van de Nederlandse sport in de zaal, werd er in Haarlem het beste van gemaakt. De beelden 
zorgden als vanouds voor een mooie, soms ontroerende omlijsting van het uitreiken van de 
diverse Jaap Edens. Met zo’n onuitputtelijke lijst aan successen was dat overigens nog een 
flinke dobber. 

Al was de keuze voor Max Verstappen als Sportman van het Jaar een zekerheid. Hooguit de 
hechte olympische familie, die de neiging zou kunnen hebben op elkaar te stemmen, zou dat 
nog kunnen voorkomen. Maar de afgelopen jaren werd duidelijk hoeveel sporters 
tweewekelijks de tv aanzetten om naar de Formule 1 te kijken. Van Kjeld Nuis tot Niki 
Terpstra, van Femke Heemskerk tot Richard Krajicek. Autosport spreekt tot de verbeelding, 
laat staan als een nuchter Nederlands joch zich in die gekte tot ’s werelds beste kroont. Meer 
dan vijf miljoen mensen keken naar de zinderende slotrace in Abu Dhabi, duizenden mensen 
vlogen er ondanks de coronamaatregelen naartoe om het van dichtbij mee te maken. Zoals 
begin september drie dagen lang zeventigduizend mensen samen een oranje zee vormden in 
Zandvoort. 

 
Winnaars Hugo Haak, Jos Verstappen (vader van Max Verstappen) Jetze Plat, Harrie 
Lavreysen, Roy Van den Berg en Hennie Kuiper na afloop van het NOC*NSF Sportgala. © ANP   

 

Hoe bijzonder en uniek de drie olympische medailles van Harrie Lavreysen ook waren, na het 
centimetergevecht met collega Jeffrey Hoogland. Hoe prachtig en veerkrachtig het verhaal van 
Niek Kimmann, die zich na een botsing met een official eerst bekommerde om de vrijwilliger, 
om vier dagen later het BMX-goud te winnen. Beiden wisten dat ze geen toespraak hoefden 
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voor te bereiden. Zijn sportprestaties niet met elkaar te vergelijken, de impact ervan was 
duidelijk meetbaar. 

Max had even nergens meer zin in. De afgelopen anderhalve week kwamen er zo veel emoties 
los, hij was echt vermoeid na een zwaar jaar en veel verplichtingen, volgens Jos Verstappen. 

Dat deed Verstappen ook niet. Hij was na een slopend seizoen op weg naar een verdiende 
vakantie, maar had met vader Jos een waardige ontvanger gestuurd. ‘Max had even nergens 
meer zin in’, vertelde senior. ‘De afgelopen anderhalve week kwamen er zo veel emoties los, 
hij was echt vermoeid na een zwaar jaar en veel verplichtingen.’ Jos Verstappen kreeg de nu 
al iconische foto, met Max vlak na de laatste race, ingelijst mee, samen met de Jaap Eden. 

Vijf jaar geleden won Verstappen die ook al, toen vanwege het feit dat hij de eerste Nederlandse 
winnaar van een grand prix was. Olympisch kampioenen Dorian van Rijsselberghe en Ferry 
Weertman kwamen toen tekort in de verkiezing, net als Sven Kramer en Tom Dumoulin. 
Verstappen, toen 19, had al aangegeven ‘dat ze de prijs beter aan iemand anders konden 
geven’, maar kwam het beeldje - destijds in ontvangst genomen door Jan Lammers - vier 
maanden later toch ophalen.  

Sifan Hassan was de logische Sportvrouw van het Jaar. Drie afstanden lopen op de Spelen in 
Tokio, waar begon ze aan? Te veel hooi op de vork, het kon zich ook als een boemerang tegen 
haar keren. Maar het ‘eigenwijze mensje’ luisterde naar haar gevoel, en kwam met twee keer 
goud en eenmaal brons naar huis. De val, in de halve finale van de 1500 meter, maakte haar 
verhaal nog specialer. Suzanne Schulting domineerde het WK shorttrack volledig, Annemiek 
van Vleuten werd het goud in de olympische tijdrit van Tokio zeer gegund, na de akelige val 

in Rio de Janeiro en haar ‘bijna-overwinning’ in de wegwedstrijd. Maar ook zij wisten dat er 
één vrouw bovenuit stak. 

Geheel in lijn met deze surrealistische tijd, was Hassan uiteindelijk toch niet in Haarlem om 
de trofee in ontvangst te nemen. ‘Ik was speciaal naar Nederland gekomen, en voelde me 
zenuwachtig om erbij te zijn’, vertelde ze via een videoverbinding, met de Jaap Eden in haar 
handen. ‘Maar ik heb vandaag positief getest op covid. Ik wil wel al mijn collega-atleten 
bedanken, dit is echt een bijzondere prijs voor mij.’ 

Dit zijn alle winnaars op een rijtje: 

Sportman van het Jaar: Max Verstappen  

Sportvrouw van het Jaar: Sifan Hassan  

Sporttalent van het Jaar: Enzo Kuworge  

Sportcoach van het Jaar: Hugo Haak  

Sportploeg van het Jaar: Baanwielrenners 

Paralympisch sporter van het Jaar: Jetze Plat  

Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs: Hennie Kuiper  

Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs: Bibian Mentel  

Bron: AD, 24 december 2021. 

In Frankrijk gaat de boosterprik binnen drie maanden na volledige 
vaccinatie worden toegediend 

Frankrijks gezondheidsautoriteit, Haute Autorite de Sante, zegt dat de boosterprik in het land 
binnen drie maanden na volledige vaccinatie mag worden toegediend. De beslissing maakt 
deel uit van de Franse pogingen om de verspreiding van de Omikron-variant binnen de perken 
te houden. 
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Frankrijk telde gisteren bijna 92.000 besmettingen in 24 uur tijd. Het hoogste aantal sinds 
het begin van de pandemie. Tot aan woensdag hadden 20 miljoen mensen een boosterprik 
gekregen. Tegen kerst moeten zo'n 22 miljoen tot 23 miljoen Fransen hun aanvullende 
vaccinatie hebben gekregen. Bron: AD, 24 december 2021.  

 

Klanten staan in de rij bij slagerij Jonker Poelier op de Haarlemmerdijk. © ANP 
 
Kerstdrukte bij supermarkten en speciaalzaken: ‘Slagroom, 
afbakbroodjes, gourmet’ 
 
Supermarkten en speciaalzaken merken dat het op de dag voor kerst druk is. Veel mensen 
doen nog snel hun laatste kerstboodschappen. Toch leidt dit volgens Albert Heijn, Jumbo en 
Plus niet tot problemen. De coronamaatregelen zouden nog gewoon nageleefd kunnen worden. 
 
Een woordvoerder van Albert Heijn spreekt van ‘gezellige kerstdrukte’ en zegt dat Albert Heijn 
overal artikelen zo snel mogelijk aanvult als ze op dreigen te raken. Om drukte te spreiden 
adviseerde de keten onlangs al aan klanten om houdbare boodschappen eerder in huis te 
halen. Plus ziet al de hele week dat het druk is en rekende ook vrijdag op vollere winkels. 
‘Sowieso is het eind van de week altijd het drukst’, zegt een woordvoerder. 
 
Nu veel andere winkels en de horeca hun deuren dicht moeten houden, zijn de verwachtingen 
voor de feestdagen bij de supers dit jaar extra hooggespannen. Retaildeskundige Paul Moers 
voorspelde onlangs al dat de kerstomzet van supers dit jaar voor het eerst de 1 miljard euro 
gaat overschrijden. 
 
Jumbo merkt een grotere vraag naar zowel de dagelijkse boodschappen als naar speciale 
producten voor de feestdagen. ‘Wat we verder zien is dat producten uit ons bijzondere 
kerstassortiment hard lopen: de traditionele kerstproducten zoals slagroom, afbakbroodjes, 
gourmet, varkenshaas, carpaccio en ijstaarten.’ Populaire kerstgerechten bij Albert Heijn zijn 
dit jaar onder meer garnalencocktails, stoofperen, rollade en tiramisu.  
 
Ook speciaalzaken hebben het erg druk. Veel Nederlanders willen ondanks de sluiting van 
restaurants toch luxe eten en drinken, en daar plukken bijvoorbeeld de lokale slager of 
kaaswinkel de vruchten van. Sommige slagers hadden het een paar dagen terug zelfs al zo 
druk dat ze geen kerstbestellingen van klanten meer konden aannemen. 



153 
 

 
Op deze laatste vrijdag voor kerst stonden dan ook bij speciaalzaken forse rijen. Zoals in 
Nijmegen: daar stonden rond het middaguur maar liefst dertig mensen te wachten voor 
kaashandel De Wit. Sommige mensen twijfelen even of ze wel willen gaan wachten, maar 
besluiten uiteindelijk toch aan te sluiten. ‘Tja, we willen toch graag een kaasplank voor bij de 
borrel’, zegt een vrouw die na enig aarzelen achteraan aansluit. 
 
Ook online loopt het aardig storm. Bol.com laat weten dat er afgelopen dagen zijn geweest, 
zoals de zondag en maandag, ‘waarop er meer bestellingen werden gedaan dan op dagen 
tijdens de Black Friday Week.’ Het bedrijf gaf daarbij kerstgerelateerde producten prioriteit. 
Daarnaast krijgen corona-essentiële artikelen zoals handzeep, mondkapjes en babyartikelen 
voorrang.  
 
Veel mensen bestellen bovendien online maaltijden en dinerboxen voor de kerstdagen, nu de 
restaurants dicht zijn. Mathijs Heijting, topman van het platform thuisuiteten.nl, spreekt van 
extreme drukte met duizenden orders.  Volgens Heijting moet dag en nacht worden 
doorgewerkt om alle gekoelde bestellingen te kunnen verwerken en die bij de mensen thuis te 
bezorgen.  
 
Wie toch nog iets vergeten is voor het kerstdiner, kan in het weekend ook nog bij veel supers 
langs. Tijdens eerste kerstdag blijven volgens cijfers van openingstijden.nl dit jaar iets meer 
supermarkten open dan in 2020, namelijk 44 procent. Op tweede kerstdag, dit jaar een 
zondag, is 80 procent open. Dat is wel wat minder dan vorig jaar.  
 
Nederlanders hebben sinds de invoering van een strenge lockdown veel meer online 
afgerekend met iDEAL. Na zondag, toen horecazaken en niet-essentiële winkels de deuren 
moesten sluiten, werd dagelijks 55 procent vaker met iDEAL betaald dan op een normale dag. 
 
De via iDEAL betaalde bedragen liggen ook veel hoger dan in een doorsneeweek, meldt 
merkeigenaar Currence. De onlinetransacties waren op bepaalde dagen voor kerst goed voor 
een omzet die 80 procent hoger lag dan normaal. Ten opzichte van de week voor kerst in 2019 
betaalden Nederlanders de afgelopen zeven dagen 70 procent vaker met iDEAL. Maar het lijkt 
voor webshops ook drukker dan een jaar geleden, toen de regering half december niet-
essentiële winkels sommeerde de deuren te sluiten. Ten opzichte van de week voor kerst 2020 
is het aantal iDEAL-betalingen met een vijfde gestegen. 
 
De verschuiving naar webwinkelen is door de pandemie versneld, zo is op te maken uit 
mijlpalen die iDEAL dit jaar behaalde. Zo werden op de dag voor Black Friday voor het eerst 
meer dan vijf miljoen transacties via deze betaalmethode verwerkt. Ook is 2021 het eerste jaar 
waarin meer dan één miljard keer met iDEAL werd betaald. Bron: AD, 24 december 2021. 
 
Prik met eiwitvaccin Novavax over drie maanden mogelijk 
 
Het wordt mogelijk voor mensen om te kiezen voor het eiwitvaccin Nuvaxovid van fabrikant 
Novavax. Demissionair zorgminster Hugo De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat hij op 
z’n vroegst eind februari of begin maart de eerste levering verwacht. 
 
Wel blijft hij ongevaccineerde mensen adviseren om voor hun eerste prikserie een mRNA-
vaccin, zoals Pfizer of Moderna, te nemen. Hierin volgt hij de Gezondheidsraad. Sommigen 
hebben bezwaar tegen dit soort nieuwe vaccins. Nuvaxovid is gebaseerd op oudere technieken 
voor vaccinproductie. 
 
Voor het vaccin van Novavax zijn twee prikken nodig, met daartussenin drie weken. Het vaccin 
bevat een nagemaakt ‘spike-eiwit’ van het coronavirus. Dit zijn uitsteeksels van het virus waar 
het immuunsysteem op reageert. 
 
De effectiviteit van Nuvaxovid ligt tussen de 60 en 90 procent, schrijft De Jonge. Dat is volgens 
de Gezondheidsraad vergelijkbaar met de mRNA-vaccins toen die werden toegelaten op de 
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markt. Wel is het volgens de raad aannemelijk dat Nuvaxovid, net zoals mRNA-vaccins, 
minder goed beschermt tegen de Delta- en Omikron-variant. 
 
Het vaccin van Novavax is alleen beoordeeld voor eerste en tweede vaccinatie en niet voor een 
boosterprik. Ook is nog niet bekend of er mogelijk zeldzame bijwerkingen zijn, omdat het 
vaccin nog niet op grote schaal is toegepast. 
 
De Europese Commissie liet het vaccin maandag toe tot de Europese markt, na een positief 
oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het is voldoende veilig en werkzaam 
gebleken volgens de deskundigen. Een nadeel is echter dat nog niet bekend is in hoeverre dit 
vaccin werkzaam is tegen de Omikron-variant van het virus, die hard op weg is om dominant 
te worden in Nederland. Het vaccin genaamd Nuvaxovid is het vijfde coronavaccin dat in 
Europa mag worden gebruikt. Bron: AD, 24 december 2021. 
 

 
 
Een gezondheidsmedewerker in de Zuid-Afrikaanse stad Durban oefent met kinderen de 
handen goed te wassen in de strijd tegen het coronavaccin. © Reuters 
 
Onderzoek naar corona in Tanzania: geen lockdown en weinig vaccins, 
maar ook weinig sterfte 
 
In hoeverre speelt de afwijkende opbouw van het afweersysteem van Afrikanen een rol bij de 
relatief lage Covid-19-sterftecijfers daar? En waarom gaan de rijke ouderen er vaker dood? 
 
Ze is lastig bereikbaar, want Maria Yazdanbakhsh (62), hoogleraar parasitologie/immunologie 
van het Leids Universitair Medisch Centrum, doet veldonderzoek in Tanzania. Op het arme 
platteland maakt haar team plannen om bloedmonsters af te nemen, om te zien of het 
afweersysteem van de bewoners tegen het coronavirus daadwerkelijk anders is dan elders in 
de wereld. Eerder deed de Leidse onderzoeker vergelijkbaar onderzoek in Indonesië. Toen 
bleek bijvoorbeeld dat mensen in de hoofdstad Jakarta een ander afweersysteem hebben dan 
zij die op het eiland Flores woonden. ‘Dus hetzelfde genetische materiaal heeft in landelijke 
gebieden een ander afweersysteem. Mensen in Jakarta lijken wat dat betreft meer op 
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Leidenaren dan op de mensen op Flores’, zegt ze aan de telefoon. Bron: AD, 24 december 
2021. 
 

 

Kinderdagverblijf Partou in Arnhem. © VidiPhoto  
 
Kinderopvangcentra verbreken contracten door personeelsgebrek: 
‘Ouders met handen in haar’ 
 
Enkele kinderopvangcentra in ons land, waaronder het grote Partou, hebben lopende 
contracten met ouders moeten verbreken wegens personeelsgebrek, waardoor ze niet meer 
aan de kwaliteitseisen konden voldoen. Dat bevestigt Emmeline Bijlsma, directeur van de 
brancheorganisatie voor de kinderopvang BK, na een bericht van RTL Nieuws.  
 
Er kunnen inmiddels vele tientallen kinderen niet meer worden opgevangen, zegt Bijlsma. ‘Op 
het totaal van 823.000 kinderen is het nog heel weinig, het zijn incidenten, maar het is 
verschrikkelijk. De ouders zitten met de handen in het haar.’  
 
De organisatie heeft ook al gewaarschuwd voor het veel goedkoper maken van de opvang, 
zoals in het regeerakkoord staat. ‘Dan krijg je nog meer vraag. We kunnen daar alleen aan 
voldoen als er een programma komt om ons daarmee te helpen.’  
 
Aankomende contracten werden ook al hier en daar afgehouden door de kinderopvangen, 
omdat ze niet meer haalbaar zouden zijn. Ook worden centra niet meer uitgebreid, hoewel er 
nu toch 10.000 kinderen meer zijn om op te vangen dan vorig jaar. Verder zijn er wachtlijsten. 
‘We proberen dit allemaal met man en macht te voorkomen, we willen altijd klaarstaan, zoals 
nu ook tijdens de lockdown.’  
 
Voor het omlaag brengen van sommige kwaliteitseisen is misschien wel wat te zeggen, aldus 
Bijlsma. Er wordt ook al wel naar gekeken en sommige regels zijn ook al tijdelijk versoepeld. 
Het zou dan echter alleen moeten gaan om eisen op bijvoorbeeld administratief gebied, dingen 
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die ‘niet per se kwaliteitsbevorderend’ zijn. ‘Maar het is een serieus vak, je begeleidt kinderen 
in hun ontwikkeling, de eisen daarvoor zijn terecht hoog.’ Bron: AD, 24 december 2021. 

De Japanse medicijntoezichthouder heeft anticoronapil van 
Merck goedgekeurd 

De Japanse medicijntoezichthouder heeft de anticoronapil van Merck goedgekeurd, zegt 
premier Fumio Kishida. Japan had in aanloop naar de goedkeuring al een deal gesloten voor 
1,6 miljoen doses  molnupiravir. De verwachting is dit weekend al 200.000 doses van het 
antivirale middel te kunnen distribueren. 

Japan hoopt zo ernstige ziekteverschijnselen en overlijdens te voorkomen mocht het tot 
een zesde besmettingsgolf in het Aziatische land komen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit 
medicijn een grote stap voorwaarts is in de strijd tegen Covid-19’, zegt zorgminister Shigeyuki 
Goto. Maandag moeten de pillen beschikbaar zijn. Bron: AD, 24 december 2021. 

 

Sven Kramer © ANP 
 
Sven Kramer vroeg in actie op 5000 meter 
 
Het olympisch kwalificatietoernooi is voor alle schaats(st)ers het moment van de waarheid. 
Wie weet zich te plaatsen voor de Winterspelen van volgend jaar in februari? Het OKT gaat 
zondag in Heerenveen van start. Er is vanwege de coronamaatregelen geen publiek welkom in 
Thialf.  
 
Sven Kramer moet zondag op de vijf kilometer al vroeg aan de bak. De meervoudig olympisch 
kampioen komt al in de vierde rit in actie. Zijn tegenstander is Lex Dijkstra. De grote 
concurrenten van Kramer zijn pas na de pauze aan de beurt. Topfavorieten Patrick Roest en 
Jorrit Bergsma treffen in de laatste twee races respectievelijk Marwin Talsma en Beau 
Snellink. 
Bij de 1000 meter voor vrouwen geldt voor Suzanne Schulting hetzelfde als voor Kramer. De 
olympisch shorttrackkampioene is in rit 3 gekoppeld aan Isabelle van Elst. Femke Kok treft 
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in de achtste rit Lotte van Beek. Een rit later is het de beurt aan Ireen Wüst (tegen Antoinette 
de Jong) en in de laatste race komt Jutta Leerdam tegen Marrit Fledderus in actie. Bron: AD, 
24 december 2021. 
 
Strengere richtlijn bij besmetting: huisgenoten en jonge kinderen 10 
dagen in quarantaine 
 
Huisgenoten van iemand die met het coronavirus besmet is, moeten vanaf nu ook tien dagen 
in quarantaine, ook al zijn ze gevaccineerd of hebben ze zelf al een keer corona gehad. Dat 
geldt ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar en mensen die in nauw contact zijn geweest met een 
besmette persoon. Dat staat in een strengere richtlijn die het RIVM vandaag heeft 
gepubliceerd. 
 
Tot vandaag hoefden mensen die al corona hebben gehad of gevaccineerd waren niet in 
quarantaine als een huisgenoot positief testte. Ze hoefden zich alleen op dag vijf bij de GGD 
te laten testen. Ook kinderen van 0 tot 4 jaar waren uitgezonderd. 
 
Het RIVM verzwaart de isolatie- en quarantaine-richtlijnen nu vanwege de opmars van de 
Omikron-variant. Huisgenoten en nauwe contacten van een besmette persoon mogen de 
eerste tien dagen na het laatste contact bovendien niet in grote groepen of op drukke plekken 
komen en moeten contact met kwetsbare mensen vermijden. Wel mag de quarantaine bij een 
negatieve test bij de GGD, op dag vijf na het laatste contact met de besmette persoon, worden 
beëindigd. 
 
Wie in de laatste acht weken zelf een keer positief getest is, hoeft niet in quarantaine of zich 
te laten testen. Volgens het RIVM hebben zij waarschijnlijk nog voldoende antistoffen in hun 
lichaam. 
 
De strengere richtlijn geldt niet voor zorgmedewerkers die met beschermingsmiddelen hebben 
gewerkt. Bemanningsleden van internationale vluchten mogen na dag vijf uit quarantaine.  
 
De isolatieregels worden gelijkgetrokken. Voortaan geldt voor iedereen die positief is getest, 
met en zonder klachten, het advies om na een positieve test zeven dagen in isolatie te gaan. 
Mensen zonder klachten die tijdens de isolatie alsnog klachten krijgen, moeten daarna 
opnieuw zeven dagen in isolatie. Bron: AD, 24 december 2021. 
 
Er komen nog geen versoepelingen van de coronamaatregelen 
 
Er komen nog geen versoepelingen van de coronamaatregelen, na een tussentijds OMT-
advies. De eerste onderzoeken over de besmettelijkere Omikron-variant lijken 
weliswaar positief, maar toch verwachten de medisch experts dat rond de jaarwisseling het 
aantal ziekenhuisopnames gaat toenemen door deze coronavariant. Vanwege 
de onzekerheid rondom Omikron houdt het kabinet vast aan de huidige lockdown. 
 
Volgens onderzoeken uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zuid-Afrika 
lijkt het erop dat patiënten minder snel in het ziekenhuis komen door Omikron dan door de 
tot dusver dominante deltavariant. In het Verenigd Koninkrijk zouden mensen besmet met 
Omikron ongeveer 20 tot 25 procent minder kans hebben om in het ziekenhuis te belanden. 
 
Maar het OMT benadrukt dat er nog geen uitsluitsel is, mede omdat de onderzoeken bij 
slechts kleine groepen patiënten zijn uitgevoerd. Ook is de bevolking van bijvoorbeeld Zuid-
Afrika jonger dan de Nederlandse, wat het beeld verder kan vertekenen. Jonge mensen 
hebben ook bij de deltavariant een kleinere kans om ernstig ziek te worden. Volgens het OMT 
is er dan ook 'onvoldoende zekerheid over de eigenschappen van de Omikron-variant om 
aanpassingen van het huidige maatregelenpakket te adviseren. 
 
Het volgende 'weegmoment' is op 3 januari. Dan kijkt het kabinet wat mogelijk is in het 
onderwijs. Vooralsnog is het onderwijs tot zeker 9 januari gesloten. De lockdown die nu geldt, 
blijft tot 14 januari van kracht. Bron: AD, 24 december 2021. 
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Wereldwijd duizenden kerstvluchten op het laatste moment geannuleerd 
 
Duizenden reizigers hebben vlak voor de kerst te horen gekregen dat hun vliegreis niet 
doorgaat. Luchtvaartmaatschappijen schrappen wereldwijd meer dan 3000 vluchten op 
vrijdag en Eerste Kerstdag, bericht de krant The Washington Post. Die baseert zich op cijfers 
van de website Flight Aware. 
 
De problemen in het vliegverkeer worden deels veroorzaakt door de toename van Omikron-
besmettingen. Die zeer besmettelijke variant van het coronavirus grijpt ook onder 
medewerkers van luchtvaartmaatschappijen om zich heen. De bedrijven zien soms geen 
andere mogelijkheid dan vluchten annuleren. Er zouden donderdag ook al zo’n 2000 vluchten 
zijn geschrapt. 
 
Het Amerikaanse Delta Air Lines zegt volgens The New York Times vrijdag ongeveer 90 
vluchten te hebben geannuleerd na ‘alles te hebben geprobeerd’ om ze toch te laten 
vertrekken. Dat niet gevlogen kan worden heeft volgens de maatschappij meerdere oorzaken, 
waaronder weersomstandigheden en de ‘impact van de Omikron-variant.’ 
 
United Airlines annuleerde zeker 150 vluchten die vrijdag hadden moeten vertrekken en nog 
eens 44 voor zaterdag, schrijft de krant. Het bedrijf legde uit dat de gevolgen van Omikron 
voor de vliegtuigbemanningen en de mensen die de operatie aansturen, heeft geleid tot de 
annuleringen. 
 
De problemen beperken zich niet tot de Verenigde Staten. In Australië moesten tientallen 
vluchten worden geschrapt op vliegvelden van grote steden als Sydney en Melbourne. Daar 
zouden veel bemanningsleden noodgedwongen in zelfisolatie zitten omdat ze nauw contact 
hebben gehad met besmette mensen. Bron: AD, 24 december 2021. 
 
De Britse regering wil burgers via landelijke oproep op mobiele 
telefoons aanmoedigen om boosterprik te halen 

De Britse regering wil burgers via een landelijke oproep op mobiele telefoons aanmoedigen om 
een boosterprik te halen. Grote telecomproviders is gevraagd een tekstbericht te versturen, 
bericht The Guardian. Die bedrijven vrezen volgens de krant boze reacties van klanten 
die kritisch staan tegenover het vaccinatiebeleid. 

De krant legde de hand op een conceptversie van het bericht. Dat luidt: 'Haal nu je booster. 
Iedere volwassene heeft een Covid-19-boostervaccin nodig voor bescherming tegen Omikron.' 
Lezers wordt vervolgens gevraagd om naar een overheidssite te gaan waar meer uitleg is te 
vinden. 

Volgens The Guardian zijn bedrijven benaderd als EE, O2, Vodafone en Three UK. Die voelen 
zich volgens een bron binnen de telecomsector enigszins ongemakkelijk bij het verzoek, omdat 
het gaat om een gevoelig onderwerp. ‘We gaan het regelen, maar we willen niet dat mensen 
die het niet eens zijn met de boodschap ons verwijten maken.’ 

In het Verenigd Koninkrijk grijpt het coronavirus weer ongekend snel om zich heen. De 
autoriteiten maakten vrijdag melding van een recordaantal van ruim 122.000 nieuwe 
coronabesmettingen. De regering probeert ondertussen op allerlei manieren om gevaccineerde 
burgers aan te moedigen ook nog een boosterprik te halen. Bron: AD, 24 december 2021.  

Paus Franciscus heeft de mis op kerstavond gevierd voor publiek van zo'n 
2000 man 

Paus Franciscus heeft de mis op kerstavond gevierd voor een publiek van zo'n 2000 man in 
de Sint Pieterbasiliek in Vaticaanstad. De dienst ging door ondanks een stijging in het 
aantal coronabesmettingen - een toename die wel leidde tot een nieuwe vaccinatieplicht voor 
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medewerkers van het Vaticaan. Alle medewerkers moeten nu de prik halen, tenzij ze al corona 
hebben gehad.   

Bezoekers van de mis moeten allemaal een masker dragen. Ook de priesters, bisschoppen en 
kardinalen droegen een mondmasker. De Paus zelf had er geen op. 

Vorig jaar was Italië met kerst nog in volledige lockdown; toen waren er slechts 200 
toeschouwers toegestaan. De huidige 2000 bezoekers zijn er ook een stuk minder dan 
normaal: voor de pandemie kon het aantal bezoekers oplopen tot 20.000. bron: AD, 24 
december 2021. 

De landen om ons heen hebben te kampen met forse toename van de 
besmettingen 

Waar in Nederland het dagelijkse aantal coronabesmettingen afneemt, hebben landen om ons 
heen te kampen met een forse toename van de besmettingen. In Frankrijk, Italië, Spanje en 
het Verenigd Koninkrijk worden mede door de Omikron-variant al meerdere 
dagen recordaantallen gemeld. 

Frankrijk telde in de afgelopen 24 uur ruim 94.000 nieuwe besmettingen. Donderdag waren 
dat er bijna 92.000. Daarvoor was het hoogste aantal nieuwe besmettingen op één dag in 
november 2020, toen het land bijna 87.000 nieuwe besmettingen kende. Het lijkt een kwestie 
van tijd voordat Frankrijk de 100.000 aantikt. 

Die mijlpaal heeft het Verenigd Koninkrijk al bereikt. Vrijdag werden ruim 122.000 nieuwe 
gevallen gemeld. Het is de derde dag op rij dat in een etmaal meer dan 100.000 besmettingen 
worden geregistreerd. 

In Italië ligt het dagelijkse aantal besmettingen weliswaar lager, maar ook daar is voor de 
tweede opeenvolgende dag sprake van een record. Vrijdag werden er net geen 50.600 nieuwe 
besmettingen gemeld. Donderdag ging het om bijna 44.600 gevallen. 

Spanje telde donderdag bijna 73.000 nieuwe besmettingen, ook een record. Woensdag waren 
dat er ruim 60.000 en dinsdag ruim 49.800. En ook dat waren records. 

In België zakt het aantal besmettingen al een langere periode, nadat daar in november een 
piek was. Ook in Duitsland is het aantal dagelijkse gevallen relatief aan de lage kant. Daar 
zijn vrijdag bijna 35.500 nieuwe besmettingen gemeld. Bron: AD, 24 december 2021.  

Tot dusver zijn er ongeveer 2,5 miljoen boosterprikken gezet 

Tot dusver zijn er ongeveer 2,5 miljoen boosterprikken gezet, laat demissionair 
coronaminister Hugo De Jonge weten. Daarmee komt de algehele vaccinatiegraad van 
geboosterde mensen op 16,4 procent.  

In totaal zijn er ruim 1,8 miljoen boosters gezet door de GGD en hebben ongeveer 130.000 
mensen met een afweerstoornis een derde prik gekregen. Ook zijn er ruim een half miljoen 
vaccins gezet door andere uitvoerders, zoals ziekenhuizen.  

Afgelopen week zijn er ruim 900.000 boosters gezet. De week daarvoor waren dat er ongeveer 
780.000. Het is de bedoeling alle 18-plussers voor 1 februari geprikt te hebben.  

De Nederlandse boostercampagne kwam in vergelijking met de rest van Europa laat op gang. 
In onder meer Denemarken, Duitsland, Ierland en Frankrijk heeft al ongeveer een derde van 
de hele bevolking een boosterprik gehad. Bron: AD, 24 december 2021.  
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Wel afspraak, geen prik: honderden mensen weggestuurd na 
‘planningsfout’ GGD 

Ruim driehonderd mensen die vrijdagmiddag een boosterprik dachten te krijgen bij priklocatie 
Alcazar in Putterhoek, moeten volgende week weer terugkomen. Door een ‘planningsfout’ van 
de GGD waren er niet genoeg prikmedewerkers ingeroosterd.  

 
Kom maandag of dinsdag maar weer terug, laat de GGD in een brief aan gedupeerden weten. © 
AD 
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Mensen die mét afspraak op het juiste tijdstip aankwamen, werden dus weer naar huis 
gestuurd. Er waren namelijk onvoldoende medewerkers aanwezig om iedereen te prikken.  

Het gaat om een menselijk ‘planningsfout’, volgens een woordvoerder van de GGD Zuid 
Holland Zuid. ‘Er was een tijdslot opgezet, dat niet opengezet had mogen worden. Dat mensen 
een afspraak konden maken, was niet de bedoeling.’ 

Degenen die hun telefoonnummer bij de afspraak hadden opgegeven, zijn via een sms van 
tevoren geïnformeerd, volgens de GGD. ‘Mensen die wel kwamen opdagen, hebben we op de 
locatie opgevangen.’ Ook kregen ze een brief mee.  

Gedupeerden kunnen maandag of dinsdag tussen 12.00 en 20.00 uur bij dezelfde locatie 
terugkomen voor een boosterprik. ‘Dat geldt dus echt alleen voor de mensen die vrijdagmiddag 
een afspraak hadden’, zegt de woordvoerder.  

Vanwege de grote vraag naar boosterprikken, gaat de locatie in Puttershoek op eerste kerstdag 
een paar uur extra open voor mensen met een afspraak. Bron: AD, 24 december 2021. 

 

In het voormalige Alcazar in Puttershoek is sinds deze maand een priklocatie ingericht. © Arie 
Kievit  

Minder corona-angst tijdens kerst: verdubbeling aantal mensen die zich 
niet aan maatregelen houdt 

Ondanks alarmerende berichten over Omikron lijken we minder bang dat het samenzijn met 
kerst een nieuwe coronagolf veroorzaakt. Ook zijn we vergeleken met vorig jaar minder geneigd 
ons aan de maatregelen te houden. Dat blijkt uit een peiling onder duizenden lezers van de 
Stentor. ‘Mensen krijgen een realistischer beeld van het virus.’ 

Vrees jij een volgende coronagolf door kerstbijeenkomsten? ‘Ja’ antwoordt ruim 40 procent 
van de 3.800 mensen die afgelopen week op de peiling van de Stentor reageerden. ‘Nee’, 
antwoordt een vrijwel even grote groep. Die verhouding is anders dan vorig jaar, toen dezelfde 
vraag werd gesteld en bijna 70 procent wel en nog geen 20 procent geen nieuwe golf vreesde. 
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De omstandigheden voor kerst verschillen amper van vorig jaar. Destijds zat Nederland al tien 
dagen op slot vanwege de deltavariant. Geadviseerd werd - net als nu - twee personen per dag 
thuis te ontvangen. Het verschil is dat vorig jaar een uitzondering werd gemaakt tot drie 
bezoekers tijdens de feestdagen, terwijl er dat dit jaar vier mogen zijn. 

‘Er is sprake van gewenning’, interpreteert massapsycholoog Hans van de Sande. ‘Voor het 
tweede jaar op rij hebben we te maken met eenzelfde patroon. In september lijkt corona voorbij 
en vanaf oktober stijgen de besmettingen. Mensen krijgen een realistischer beeld van het virus 
en denken: vorig jaar ging het goed met kerst, dus zal het nu ook wel meevallen.’ 

Minder angst voor besmetting lijkt van invloed op de wijze waarop kerst wordt gevierd. Iets 
meer dan de helft van de mensen zegt de regels te volgen. Vorig jaar was dat nog bijna 70 
procent. Het aantal mensen dat kerst alleen met het eigen huishouden viert, is bijna 
gehalveerd en veel meer gezinnen gaan bij familie op bezoek. Uit reacties blijkt dat regelmatig 
wordt afgesproken om vooraf een zelftest te doen. 

Dewi de Kruijf uit Zwolle maakt strenge afspraken met familie 

‘Kerst vier ik twee keer, met de familie van moeder en de familie van mijn vader. Omdat mijn 
moeder ziek is, hebben wij besloten kerst minder uitbundig, maar wel met zijn allen te vieren. 
Dat mag eigenlijk niet, maar wij hebben besloten allemaal een zelftest te doen en foto’s te 
delen als bewijs dat-ie echt negatief is. Zo verwachten wij dat de kans het grootste is dat 
corona niet onder ons is. Ook houden we zoveel als mogelijk afstand.’   

 

Dewi de Kruijf uit Zwolle © Dewi de Kruijff 

‘Een aantal familieleden twijfelt en twee komen zeker niet. Wij hebben gezegd dat het niet 
verplicht is en dat als iemand zich er niet prettig bij voelt hij niet hoeft te komen. Wie klachten 
heeft, moet dat direct melden, ook na afloop. De afspraak is gemaakt dat we met zijn allen in 
quarantaine gaan. Het is niet volgens de richtlijnen, maar het is de vraag of we volgend jaar 
normaal kerst kunnen vieren. Nu bij elkaar zijn is belangrijk.’  

De harde lockdown leidt vergeleken met vorig jaar amper tot veranderde kerstplannen. Een 
op de vijf personen heeft besloten alsnog met minder personen bij elkaar te komen, terwijl 
ruim 40 procent stelt dat de plannen al binnen de maatregelen pasten. Ruim een kwart zegt 
zich niet te laten leiden door de regels en adviezen van de regering. Dat is meer dan een 
verdubbeling vergeleken met vorig jaar.  

‘Vaccinaties en zelftesten spelen mee in onze angst voor het virus. De attitude van mensen, 
de combinatie van emotie, gedrag en kennis, is minder ernstig’, zegt Van de Sande. ‘Eerst was 
de alphavariant heel gevaarlijk, daarna was de deltavariant het ultieme gevaar en nu zegt men 
dat de Omikron-variant nog gevaarlijker is. Mensen worden flauw van die waarschuwingen 
en meer mensen geloven het niet langer.’ 
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Klaas Albers uit Harderwijk koestert complete gezin 

‘Met kletsen, eten, ’s avonds whiskey drinken en gezelligheid lijken onze kerstdagen niet heel 
spannend. Ook past ons gezin, met twee volwassen en uitwonende zonen, precies binnen de 
regels. Maar wij koesteren het dat wij compleet zijn. Onze zoon Jorick woont in Brussel. 
Hoewel het slechts 2,5 uur rijden is, hebben wij hem de afgelopen twee jaren veel minder 
gezien door de coronaregels in beide landen.’  

 

Jorick Albers komt voor kerst over uit Brussel naar het ouderlijk huis van zijn ouders Klaas 
en Michèle in Harderwijk. © Klaas Albers 

‘Het was eind vorige week nog spannend of hij kon komen door de nieuwe lockdown. Begin 
deze week hebben wij allemaal een coronatest gedaan. Die waren negatief en dus is Jorick 
met de trein naar Harderwijk gereisd. Hij heeft bewust een kaartje voor de eerste klas gekocht 
en extra kosten gemaakt, zodat hij minder mensen om zich heen heeft. Wij hebben onze 
sociale contacten beperkt gehouden om hem niet in problemen te brengen als hij weer 
teruggaat. Wij vinden de regels ook vervelend, maar gaan genieten van elkaars aanwezigheid.’ 

Twee op de drie mensen kent iemand die zich niet aan de regels en adviezen houdt. De 
bereidheid daar wat van te zeggen, is afgenomen. Een jaar geleden zou de helft dat doen, 
omdat ze het onverantwoord vindt of vreest voor de gevolgen. Nu zal een kwart dat doen. De 
groep die het niet eens is met de regels of zich niet verantwoordelijk voelt om anderen aan te 
spreken, is groter geworden.  

‘Het hangt allemaal met elkaar samen’, concludeert Van de Sande. ‘Mensen weten inmiddels 
wat mogelijk is zonder besmet te raken. Ondertussen kijken ze om zich heen en praten met 
anderen. Als de een iets leuks doet met de kinderen, zal de ander dat ook sneller gaan doen. 
Het laat zien dat alleen maar waarschuwen voor de gevaren van het virus niet meer effectief 
is.’  

Betsie Esmeijer uit Vaassen viert kerst in camper 

‘Mijn man en ik hebben elkaar op latere leeftijd leren kennen. Hij heeft geen kinderen. Ik wel, 
maar ik heb hen al tien jaar niet gezien. Het maakt kerst lastig. Broers en zussen zijn het 
liefst samen met het eigen gezin en wij willen niet het etiket krijgen dat ze ons uitnodigen 
omdat wij met zijn tweeën zijn. Dus zoeken we naar een andere invulling van kerst, waar wij 
ons beide prettig bij voelen. De camper is ons vorig jaar goed bevallen.’  
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Betsie Esmeijer uit Vaassen © Betsie Esmeijer 

‘Het heeft een heel andere sfeer. Iedereen heeft lampjes hangen, buiten staan vuurkorven en 
mensen zitten met een dekentje buiten. Door het uitlaten van de hond, naar de wc gaan en 
wandelingen maak je snel onderling contact en nieuwe kennissen. Dit jaar staan we op een 
camping in de Achterhoek. We krijgen lekker eten, gaan met een huifkar rijden, oliebollen 
bakken en naar carbidschieten kijken. We hebben er weer zin in.’ Bron: De Stentor, 24 
december 2021. 

 

De politie houdt vanuit de tijdelijke post de woning van demissionair minister Hugo De Jonge 
in de gaten. © MediaTV  
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Politiepost houdt woning demissionair minister Hugo De Jonge in de 
gaten 
 
De politie heeft een tijdelijke post geplaatst bij de woning van demissionair minister Hugo De 
Jonge (Volksgezondheid, CDA) in Rotterdam. Zijn adres circuleert al enige tijd op social 
media.  Afgelopen woensdag rukte de politie uit vanwege een verdacht pakketje in de straat 
van de coronaminister en een dag later stond er een man met masker voor zijn deur die een 
gesprek met hem wilde aangaan.  
 
Het Openbaar Ministerie (OM) kan niet vertellen of het tijdelijke hokje is neergezet vanwege 
de incidenten van vorige week. ‘We hebben zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen 
genomen in de straat’, aldus een woordvoerder, die verder niks kwijt wil over de tijdelijke 
beveiligingspost.  
 
De incidenten zorgden vorige week voor consternatie rondom de woning van De Jonge. Zijn 
adres circuleert al enige tijd op social media. Woensdagavond 15 december kwam via de 
Rijksalarmcentrale, die waakt over de veiligheid van personen die persoonsbescherming 
genieten, een melding binnen van een verdacht pakketje in de straat. De politie kwam ter 
plaatse en onderzocht de situatie, maar concludeerde dat het loos alarm was.  
 
De volgende avond belde een 27-jarige Amsterdammer met masker aan bij de woning. Hij 
filmde live hoe hij in Rotterdam ‘verhaal ging halen’ bij De Jonge thuis. Door de intercom liet 
hij weten met de demissionair minister van Volksgezondheid - het gezicht van vele 
coronamaatregelen - te willen spreken. ‘Dat gaat niet. Jammer’, zei een vrouw toen droog aan 
de andere kant. De man uit Amsterdam werd na zijn aanhouding vrijgelaten, maar werd een 
dag later opnieuw aangehouden in zijn woonplaats. Dat gebeurde op verzoek van de 
Rotterdamse politie, die hem verdenkt van het bedreigen van Hugo De Jonge. Bron: De 
Stentor, 24 december 2021. 
 

 

Puinhoop na rave bij Wageningen. © still in video 
 
Boswachters bezorgd over illegale bosfeesten, aanhangwagen vol drank 
op Loenermark onderschept 
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Boswachters maken zich zorgen over grote, illegale bosfeesten op en rond de Veluwe. 
Afgelopen weekeinde maakte de politie na een steekpartij een einde aan een rave in de bossen 
tussen Renkum en Wageningen. Een party in natuurgebied Loenermark bij Loenen werd 
verstoord. 
 
In de coronaperiode hebben volgens handhaver Bart Smit van Staatsbosbeheer zover bekend 
op de Veluwe vier grote bosfeesten op de agenda gestaan. Smit: ‘Dat heeft ongetwijfeld met de 
lockdown te maken. Normaal gebeurt zoiets misschien op een mooie zomeravond, maar nu 
trotseren feestvierders de kou. Ook met het risico van onderkoeling als er drank en misschien 
ook drugs in het spel zijn.’ 
 
Boswachters, politie en handhaving zijn daarom de komende weken extra alert, vertelt Smit. 
‘We gaan ’s avonds in de weekenden vaker samen op pad. We houden sociale media in de 
gaten en hopen op tips van wandelaars en omwonenden.’  
 

 
De politie hield verschillende feestgangers in het bos tussen Renkum en Wageningen aan na 
een illegaal feest. © 112wageningennieuws  

Een medewerker van Geldersch Landschap en Kasteelen zag zondagavond een aanhanger met 
alcoholhoudende drank op een parkeerplaats in het natuurgebied Loenermark op de Veluwe 
staan. Vanaf de parkeerplaats leidden fakkels en kaarsen naar een feestlocatie in het bos.  

De betrapte feestvierders gingen op de vlucht en lieten de aanhanger met inhoud achter. Smit: 
‘De bekeuring is 100 euro plus 9 euro administratiekosten. Voor organisatoren van een feest 
zal dat meer zijn. Ook kunnen opruimkosten op hen worden verhaald. We werken daarin 
samen met de politie. Dan kun je gaan stapelen met boetes.’  

Aan het begin van de coronatijd is een illegale party opgedoekt in een brugpijler van een 
ecoduct bij Heerde. Ook in de natuur bij Kootwijk is een groot feest beëindigd.  

De schade voor de natuur is groot, zegt boswachter Silvia Blom. ‘Na zonsondergang moet het 
rustig zijn in onze gebieden. In de winter hebben de dieren al hun energie nodig met die koude 
dagen. Maar ook in de rest van het jaar. In de lente is het bijvoorbeeld weer broedseizoen.’ 
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Blom vindt de rommel die achterblijft echter nog het vervelendst. ‘In De Dorschkamp hebben 
omwonenden en hondenbezitters het opgeruimd. Dat vinden we heel fijn en prettig. Maar 9 
van de 10 keer moeten wij het opruimen, soms met de hulp van een gemeente.’ 

‘Dan vind je van alles dat te maken heeft met feesten: flesjes, bekers, confetti, glow sticks, 
blikjes, etensresten, chipszakjes, kleding. Soms ook minder leuke dingen zoals drugsafval. 
Het lastigste opruimen, is kapot glas. Glasscherven kunnen grote gevolgen hebben in de buurt 
van kinderspeelplaatsen of losloopgebieden voor honden.’ 

De handhaver en boswachter denken dat het vooralsnog wel meevalt met grote feesten in het 
bos. Want een rave laat sporen na door het afval dat achterblijft. Die sporen vinden ze niet 
heel vaak. ‘Maar als feestvierders hun troep netjes opruimen, komen we er niet achter’, zegt 
Smit. ‘Wat dat betreft is het ook zoeken naar een speld in een hooiberg.’  

Blom: ‘We weten het soms doordat we worden getipt of via sociale media. Dan controleren we 
met de politie en onze handhaving. We hebben een calamiteitennummer en worden liever een 
keer te vaak gebeld, dan te weinig.’ 

Smit ziet dat kleine groepjes jongeren wel vaker in de avonduren samenkomen in 
natuurgebieden. ’Jongeren clusteren samen op hangplekken in het buitengebied omdat ze in 
stedelijk gebied worden weggestuurd. Als wij dat constateren, waarschuwen we. Maar wij zijn 
ook jong geweest. We gaan er dan niet meteen met gestrekt been in.’ Bron: De Stentor, 24 
december 2021.  

In de vaccinatiehub Pacheco in Brussel zijn verschillende computers 
gestolen 

In de vaccinatiehub Pacheco in Brussel zijn in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 
december verschillende computers gestolen. Daar zou ook een computer met gegevens van 
gevaccineerden bij zijn.  

Op een van de computers die gestolen is, stonden gegevens van Brusselaars die gevaccineerd 
zijn. ’Het is zo dat de computers uit stonden. Het moet dus al iemand zijn die de computers 
gaat hacken. Het risico dat er gegevens naar buiten lekken, is beperkt’, vertelt Inge Neven, 
hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. 

De politie is op zoek naar de daders. Wat het motief van de dieven is, is niet duidelijk. 
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft in samenwerking met de politie, haar 
IT-team en het team data protection meteen actie ondernomen om ervoor te zorgen dat 
de privacy van de gevaccineerden beschermd blijft. Bron: AD, 25 december 2021. 

Nog meer tegenslag voor Raymond Van Barneveld: ‘Helaas positief getest 
op corona’ 

Het zit Raymond Van Barneveld niet mee. Na de pijnlijke uitschakeling op het WK darts heeft 
de vijfvoudig wereldkampioen nu ook nog eens positief getest op corona. Hij blijft de komende 
dagen in quarantaine in Londen. 

‘Helaas moet ik melden dat ik positief ben getest op Covid-19. Op dit moment heb ik koorts 
en kamp ik met enorme vermoeidheid’, zo laat Van Barneveld via Instagram weten.  

Van Barneveld had naar eigen zeggen tijdens de partij met Rob Cross geen last van 
symptomen, maar na afloop voelde hij zich kortademig en kreeg hij koorts. ‘Ik heb direct mijn 
manager Ben de Kok gebeld en hij adviseerde me om onmiddellijk naar het hotel te gaan en 
geen interviews te geven om elk risico te vermijden. We hebben inmiddels met de PDC en Rob 
Cross over de situatie gesproken.’ Wat de mogelijke gevolgen voor Cross zijn, is nog niet 
bekend. 
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Eerder op de dag liet Van Barneveld al iets van zich horen. Na de nederlaag tegen Cross sloeg 
hij donderdagavond namelijk alle interviews over. ‘Ik ben nog steeds gemotiveerd en kom 
volgend jaar sterker terug’, liet de 54-jarige Hagenaar toen weten. 

‘Ik wil alle fans, zowel in het publiek als op social media, bedanken voor hun steun’, schreef 
Van Barneveld verder. ‘Ik ben jullie dankbaar.’ De vijfvoudig wereldkampioen kwam tegen 
Cross nog wel op voorsprong (1-0 in sets), maar liet daarna veel kansen liggen. Uiteindelijk 
verloor hij met 1-3 in sets. Van Barneveld verliet met gebogen hoofd het podium in Alexandra 
Palace en voelde de pijn weer als vanouds.  

‘Het resultaat was niet zoals gehoopt’, aldus Van Barneveld. ‘Het was emotioneel voor me om 
weer op het podium te staan, met alle fans die je naam scanderen. Dit was het moment waar 
ik de afgelopen maanden zo hard voor heb gewerkt.’ De voormalig postbode wenste iedereen 
tot slot een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. ‘2022, we komen eraan.’ Al zal hij zich de 
kerstdagen anders hebben voorgesteld. Bron: AD, 24 december 2021. 

Ook op Curaçao is de Omikron-variant vastgesteld 

Ook op Curaçao is de Omikron-variant van het coronavirus vastgesteld. Dat heeft 
de regering op het eiland vrijdag bekendgemaakt. Tegelijkertijd neemt het aantal 
geregistreerde coronabesmettingen er flink toe: van 202 op 17 december naar 964 op vrijdag 
24 december. Curaçao wil een verdere stijging tegengaan door zo snel mogelijk iedereen op 
het eiland van 18 jaar en ouder een boosterprik te geven. 

Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth is er vooral een grote stijging in het aantal infecties te 
zien bij mensen tussen de 18 en 33 jaar. Vanaf zondag 26 december kunnen alle volwassenen 
op het eiland een extra prik krijgen. In dat kader wordt onder meer een grote priklocatie in 
voetbalstadion SDK geopend. Dit weekend komen 60.000 boosterprikken uit Nederland aan 
op het eiland. 

Gerstenbluth legde vrijdag tijdens een persconferentie ook uit dat cruiseschepen die willen 
aanmeren in Curaçao zich aan strenge regels moeten houden. Het cruiseschip Odessey of the 
Seas werd enkele dagen geleden door zowel Curaçao als Aruba geweigerd toen bleek dat zeker 
55 passagiers en bemanningsleden positief hadden getest op corona. 

In het algemeen geldt dat cruiseschepen die wel mogen aanmeren, moeten melden hoeveel 
van de passagiers aan boord zijn gevaccineerd. Alleen gezonde mensen mogen aan land. Bron: 
AD, 24 december 2021.  

Bijna één op de vijf Zuid-Afrikaanse coronapatiënten is jonger dan 18 jaar 

Het wordt drukker in de Zuid-Afrikaanse ziekenhuizen en anders dan in vorige coronagolven 
komen er veel jonge kinderen in het ziekenhuis terecht. Toch is dat niet per se zorgwekkend, 
zeggen kenners. 

Bijna twintig procent van de nieuwe coronapatiënten in Zuid-Afrika is jonger dan 18 jaar. 
Vooral bij de allerjongsten neemt het aantal opnamen snel toe. In de provincie Gauteng, waar 
de Omikron-variant inmiddels dominant is, gaat het vooral om kinderen van jonger dan 5 
jaar, zei gezondheidsdeskundige Waasila Jassat vrijdag in een virtuele persconferentie. De 
opnamecijfers voor kinderen onder de 10 jaar in Zuid-Afrika zijn in twee weken tijd 
vertienvoudigd, van 26 opnamen in een week naar 259. 
 
Maar wat dat precies betekent is onduidelijk. Denkbaar is dat artsen, nu de nieuwe variant 
rondgaat, gewoon het zekere voor het onzekere nemen, oppert Ntsakisi Maluleke, een 
volksgezondheidsexpert in de provincie Gauteng tegen persdienst Reuters. ‘Ze houden een 
kind liever een paar dagen onder toezicht. Maar we moeten wachten op het bewijs.’ Een andere 
mogelijke verklaring is dat het virus eerder rondgaat onder kinderen en de ouderen nog moet 
bereiken. 
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Een vrouw wordt gevaccineerd tegen covid-19 in de Hillbrow Clinic in Johannesburg, Zuid-
Afrika. Foto Shiraaz Mohamed / AP  
 
Opvallend is ook dat de patiënten minder ziek lijken, stelt een eerste analyse van ongeveer 
tweehonderd ziekenhuispatiënten door de Zuid-Afrikaanse Medische Onderzoeksraad. Zo 
behoeft maar ongeveer een op de vijf patiënten zuurstof, terwijl de covidafdeling in eerdere 
golven nog ‘herkenbaar was aan het onophoudelijke gesis van zuurstofflessen of piepende 
ademhalingsalarmen’, aldus de raad. Bovendien liggen de patiënten er relatief kort, aldus de 
raad: drie dagen, terwijl dat voorheen gemiddeld negen dagen was. 
 
Maar ook dat zegt in feite nog weinig, erkennen de onderzoekers. Omdat in Zuid-Afrika alle 
nieuw opgenomen patiënten worden getest op corona, liggen de meeste coronapatiënten in 
het ziekenhuis daar in eerste instantie om een andere reden. Het hoge aantal corona-
geïnfecteerden in het ziekenhuis is zodoende vooral een afspiegeling ‘van een hoger niveau 
van virusoverdracht in de gemeenschap in vergelijking met eerdere golven’, aldus de raad. 
 
Dagelijks worden in heel Zuid-Afrika zo’n driehonderd patiënten met corona opgenomen, op 
een bevolking van zo’n zestig miljoen. Daarmee is het aantal nieuwe opnames sowieso een 
stuk lager dan in veel Europese landen, waaronder Nederland. Maar wat deskundigen vooral 
zorgen baart, is de snelle stijging. In Gauteng, waar ongeveer een kwart van de Zuid-Afrikanen 
woont, is het aantal opnamen ruimschoots verdubbeld in een week tijd, naar zo’n 200 
coronapatiënten per dag.   
 
En de piek is nog niet bereikt: afgelopen week testten tien keer zoveel Zuid-Afrikanen positief 
als de week daarvoor, gemiddeld tienduizend per dag. Wat deze steil oplopende lijn betekent 
voor de ziekenhuizen, zal pas over enkele dagen duidelijk worden. President Cyril Ramaphosa 
schreef maandag in een brief aan de bevolking dat de ziekenhuizen zich voorbereiden op een 
groter aantal patiënten, en riep iedereen nogmaals op zich te laten vaccineren. 
 
Dat de nieuwe patiënten relatief jong zijn is mogelijk een vaccinatie-effect, volgens artsen in 
het Tshwane District. In de provincie is 57 procent van de 50-plussers gevaccineerd, bij 50-
minners is dit minder dan 35 procent. Ook in de ziekenhuizen is dat patroon zichtbaar. 
Volgens de cijfers van de onderzoeksraad lagen er de afgelopen tijd vier keer zoveel 
ongevaccineerden met covid in het ziekenhuis als volledig gevaccineerden.   
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Grote delen van zuidelijk Afrika zetten zich schrap voor een nieuwe golf. Er zijn maar vier 
landen wereldwijd waar het aantal positieve testen nu sneller oploopt dan in Zuid-Afrika: de 
buurlanden Swaziland, Mozambique, Zimbabwe en Botswana. Bron: De Volkskrant, 6 
december 2021. 
 
Besmettingen breken record op record in aantal Europese landen 
 
Waar in Nederland het dagelijkse aantal coronabesmettingen afneemt, hebben landen om ons 
heen te kampen met een forse toename van de besmettingen. In Frankrijk, Italië, Spanje en 
het Verenigd Koninkrijk worden mede door de Omikron-variant al meerdere dagen 
recordaantallen gemeld. 
 
Frankrijk telde in de afgelopen 24 uur ruim 94.000 nieuwe besmettingen. Donderdag waren 
dat er bijna 92.000. Daarvoor was het hoogste aantal nieuwe besmettingen op één dag in 
november 2020, toen het land bijna 87.000 nieuwe besmettingen kende. Het lijkt een kwestie 
van tijd voordat Frankrijk de 100.000 aantikt. 
 
Die mijlpaal heeft het Verenigd Koninkrijk al bereikt. Vrijdag werden ruim 122.000 nieuwe 
gevallen gemeld. Het is de derde dag op rij dat in een etmaal meer dan 100.000 besmettingen 
worden geregistreerd. 
 
In Italië ligt het dagelijkse aantal besmettingen weliswaar lager, maar ook daar is voor de 
tweede opeenvolgende dag sprake van een record. Vrijdag werden er net geen 50.600 nieuwe 
besmettingen gemeld. Donderdag ging het om bijna 44.600 gevallen. 
 
Spanje telde donderdag bijna 73.000 nieuwe besmettingen, ook een record. Woensdag waren 
dat er ruim 60.000 en dinsdag ruim 49.800. En ook dat waren records. 
 
In België zakt het aantal besmettingen al een langere periode, nadat daar in november een 
piek was. Ook in Duitsland is het aantal dagelijkse gevallen relatief aan de lage kant. Daar 
zijn vrijdag bijna 35.500 nieuwe besmettingen gemeld. 
 
In Nederland kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tussen 
donderdagochtend en vrijdagochtend 12.517 meldingen van positieve tests. Het aantal 
coronabesmettingen lag een week eerder met ruim 15.000 besmettingen aanzienlijk hoger. 
Bron: ANP, 24 december 2021.  
 
Oostenrijkers boos over ski-ban Nederlandse toerist 
 
De toerismeverbonden van Tiroler skigebieden Kitzbuhel, Kirchberg, Brixental en Westendorf 
zijn verbolgen dat ze Nederlandse toeristen niet mogen ontvangen tijdens de kerstvakantie. In 
een brandbrief aan de Oostenrijkse regering reppen ze van een golf van annuleringen die hen 
nu te beurt is gevallen. De schade zou fors zijn. 
 
Net afgelopen week, enkele dagen voordat tijdens de kerstvakantie de eerste grote golf 
winkelsporters naar de populaire Tiroler skigebieden zou afreizen, kondigde de Oostenrijkse 
regering de eis af dat buitenlandse bezoekers een boostershot gehad moeten hebben. Mochten 
ze die niet kunnen aantonen, is een week quarantaine verplicht. 
 
De nieuwe eis geldt ook voor Denen en Engelsen, maar omdat Nederland achterloopt met zijn 
boostercampagne, worden Nederlandse ski-liefhebbers vooral getroffen. Vooral dat 
concurrerende skiregio’s in Zwitserland, Italië en Duitsland deze eis niet opleggen doet pijn, 
aldus de brandbrief. Bron: De Telegraaf, 24 december 2021.   
 
Telt een coronabesmetting na twee vaccinaties ook als boosterprik? 
 
Nederlanders die naar Oostenrijk gaan, krijgen vanaf vandaag te maken met strengere 
inreisregels. Alleen met een dubbele vaccinatie én booster én negatieve PCR-test hoef je niet 
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meer in quarantaine. Wat als je dubbel gevaccineerd bent, maar net hersteld bent van een 
coronabesmetting. Telt dit ook als booster(prik)? 
 
In de praktijk werkt een coronabesmetting nadat je al gevaccineerd bent geweest namelijk wel 
als booster. Dus waarom telt dat dan niet officieel als boosterprik?   
 
Hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond legt uit: ‘In beide gevallen train je je 
afweersysteem. Zowel een derde vaccinatie als een besmetting na vaccinatie zorgt ervoor dat 
je lichaam in één keer weer veel antistoffen en afweercellen aanmaakt tegen het virus: een 
boost. Het grootste verschil is dat je van een vaccinatie niet ziek wordt, en bij een besmetting 
loop je dat risico wel.’   
 
Toch kan er wel verschil zitten in hoeveel nieuwe antistoffen iemand doormaakt na een 
natuurlijke coronabesmetting. Van Egmond: ‘Het is een grijs gebied. Als je bijvoorbeeld recent 
positief bent getest en je hebt hele milde klachten gehad, dan weten we niet of er wel een flinke 
activatie van je afweersysteem is geweest. En of je dus genoeg nieuwe antistoffen hebt 
aangemaakt. Is dat dan wel echt een goede boost geweest? Dat weten we eigenlijk niet zo 
goed.’  
 
Er zijn nog geen studies geweest naar het effect op je afweersysteem na een natuurlijke 
besmetting. Daarvoor is de Omikron-variant te kort in ons land. 
 
Waar wel onderzoek naar is gedaan, is het effect van de boosterprik. Na een eerste (en tweede) 
vaccinatie blijken mensen nog niet voldoende beschermd te zijn tegen deze nieuwe variant. 
‘Met een boostervaccinatie weet je zeker dat het aantal antistoffen weer omhoog gaat en zien 
we dat dit dus ook werkt tegen Omikron.’ 
 
Het ministerie van VWS laat weten dat een natuurlijke coronabesmetting na twee vaccinaties 
inderdaad niet officieel als booster gezien wordt. Zij volgen daarin het advies van de 
Gezondheidsraad.   
 
Wie dus recent of binnenkort positief test op corona, zal dus ook nog een boosterprik nodig 
hebben. Bron: RTL Nieuws, 24 december 2021. 
 
Storing bij DigiD kan honderdduizenden mensen raken 
 
Als DigiD een storing heeft - zoals vrijdag het geval lijkt - dan kan dat honderdduizenden 
mensen raken. De inlogdienst die mensen gebruiken om hun identiteit te verifiëren wordt in 
een jaar zo'n 403 miljoen keer gebruikt, zo blijkt uit informatie van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken over 2020. Dat komt neer op 1,1 miljoen keer per dag. 
 
Ruim zevenhonderd organisaties maakten vorig jaar gebruik van DigiD. De inlogdienst heeft 
18,3 miljoen gebruikers. Dat is meer dan het aantal inwoners dat Nederland telt. Dat komt 
omdat ook Nederlanders in het buitenland hier gebruik van maken, sommige burgers 
meerdere accounts hebben en omdat accounts enige tijd na overlijden blijven bestaan. Dat 
schrijven de opstellers van de meest recente Monitor Digitale Overheid.  
 
Het valt nog niet te zeggen hoeveel mensen vrijdag last hebben van de storing van DigiD. Een 
woordvoerder van Logius, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor DigiD, zegt dat 
de dienst in sommige gevallen nog wel werkt en in andere gevallen niet. 
 
Steeds meer mensen maken gebruik van DigiD. Sinds 2017 is het aantal gebruikers 
toegenomen met ruim een derde. Als wordt bekeken hoe vaak de toepassing is gebruikt, dan 
is de toename zelfs nog iets groter. Het aantal aangesloten organisaties nam met dertien 
procent toe. DigiD wordt gebruikt door overheidsorganisaties als de Belastingdienst en door 
private organisaties met een publieke taak, zoals pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Bron: 
ANP, 24 december 2021.  
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Probleem DigiD verholpen, oorzaak van storing niet bekendgemaakt 

De grote DigiD-storing die vrijdagochtend begon, is verholpen. Dat heeft Logius, de 
verantwoordelijke overheidsinstantie, vrijdagavond laten weten. Een woordvoerder wilde niet 
zeggen wat de oorzaak van de storing was. ‘Daar doen we nooit uitspraken over’, zei hij. 

De storing duurde vrijwel de hele dag. Sinds 07.30 uur kwamen bij de website allestoringen.nl 
meldingen binnen van gebruikers over problemen met DigiD. In de loop van de dag ging het 
om vele duizenden meldingen. Mensen klaagden dat ze niet konden inloggen, bijvoorbeeld 
voor het online maken van een afspraak bij de GGD voor een coronatest of een prikafspraak. 
Bron: ANP, 24 december 2021. 

Tussentijds OMT-advies: vanwege Omikron nog geen versoepelingen 

 

@ ANP 

Er komen nog geen versoepelingen van de coronamaatregelen. Dit blijkt uit een tussentijds 
OMT-advies. Verder in dit liveblog: het aantal coronabesmettingen neemt nog steeds af. Het 
afgelopen etmaal zijn er 12.517 nieuwe besmettingen vastgesteld, meldt het RIVM. 

Hoofdpunten 

 RIVM verzwaart quarantaineregels: 10 dagen in quarantaine bij nauwe contacten  
 De Jonge staat prik met eiwitvaccin Novavax toe voor vaccintwijfelaars  
 268-ste corona-update: telt een coronabesmetting na twee vaccinaties ook als 

boosterprik? 
 Wat is het beste moment om een zelftest te doen voor de kerstdagen? 
 Kerstvakantie in het buitenland: hier moet je aan denken  

Bron: RTL Nieuws, 24 december 2021.  
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Na 10 weken is mogelijk al een nieuwe booster nodig 
 
De berichten over Omikron worden steeds iets nauwkeuriger. Een van de conclusies is dat 
mensen die de derde prik hebben weinig kans hebben heel ziek te worden. Maar wat ook 
duidelijk wordt is dat die bescherming snel slijt.  
 
Volgens Engelse gegevens is van de bescherming na 10 weken nog 35 procent over als je 
booster van Pfizer was, en 45 procent voor Moderna. De Engelse autoriteiten zeggen dat die 
daling geldt voor besmetting. Vermoedelijk is de bescherming tegen ernstige ziekte hoger, 
maar zeker is dat niet. 
 
Vaccinbedrijven, waaronder Pfizer en Moderna, ontwikkelen al Omikron-specifieke prikken, 
die in de lente klaar zouden kunnen zijn.  
 
Volgens de Times zijn de Engelse gezondheidsdiensten – die met vaccinaties steeds voorop 
liepen in Europa – al begonnen met voorbereidingen voor een voorjaarscampagne met vaccins. 
Ook Israël is daarmee bezig. Bron: Wel.nl, 24 december 2021. 
 
Omikron kan ticket uit de pandemie zijn 
 
Het staat nu bijna vast: Omikron is minder ziekmakend dan corona tot nu toe was. Het is veel 
besmettelijker, maar de effecten zijn milder. Dat betekent niet dat de ziekenhuizen niet vol 
kunnen lopen: als heel veel mensen een mildere variant krijgen kan dat nog steeds een 
heleboel zwaar zieke patiënten opleveren. 
 
Maar het is denkbaar dat het virus verder deze kant op muteert: besmettelijker, maar 
onschuldiger. En dat zou goed nieuws zijn. OMT-lid Marc Bonten bevestigt tegen de NOS dat 
het in de toekomst ‘theoretisch mogelijk is’ dat we uiteindelijk naar een gunstigere situatie 
gaan met een veel besmettelijkere variant die minder ziekmakend is. Maar het is slechts ‘een 
van de mogelijkheden’, benadrukt hij. 
Ook epidemioloog Frits Rosendaal (LUMC) vindt dat Omikron in de toekomst ‘de ticket uit de 
pandemie’ zou kunnen zijn. Dat is een optimistisch beeld, erkent hij, en er zijn door de 
onzekerheden van het onderzoek ook kanttekeningen bij het optimisme te plaatsen. ‘Het zou 
ook tegen kunnen vallen.’ Bron: Wel.nl, 24 december 2021. 
 

Rutte: ik heb fouten gemaakt in het coronabeleid 
 
Demissionair premier Mark Rutte trekt in zijn traditionele kerstinterview met De Telegraaf het 
boetekleed aan. Tegenover de krant erkent hij vrijdag dat Nederland eerder had kunnen 
beginnen met een boostercampagne en dat de maatregelen die het demissionaire kabinet in 
november nam om de pandemie in te dammen niet ver genoeg gingen. Mede daardoor zit 
Nederland nu in een lockdown. Ook zegt hij dat hij communicatiefouten heeft gemaakt. 
 
Gevraagd naar hoe het komt dat het vertrouwen van burgers in het coronabeleid is gekelderd, 
stelt Rutte vast dat mensen genoeg hebben van leven met alle beperkingen, maar dat dat ook 
een te gemakkelijke verklaring is. ‘Ik heb fouten gemaakt, in de communicatie’, bekent hij. ‘Ik 
heb in het begin te veel nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en te 
weinig op de verplichte maatregelen. Het tweede is dat het me niet gelukt is om in voldoende 
mate mensen te overtuigen van de basismaatregelen.’ 

In het interview gaat Rutte ook in op de formatie, de langste uit de parlementaire geschiedenis. 
Volgens Rutte heeft die te lang geduurd. ‘Wat volgens mij niet heeft geholpen, is dat de koning 
uit de formatie is gehaald’, zegt de demissionair premier. In 2012 is de rol die het staatshoofd 
speelde in kabinetsformaties aan de Tweede Kamer gegeven. ‘Het is niet dat als je de koning 
terughaalt dat de formatie opeens drie maanden korter duurt, maar het zou wel helpen’, denkt 
Rutte. 
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De lange formatie, het coronabeleid en de toeslagenaffaire hebben het vertrouwen van burgers 
in de politiek uitgehold, geeft Rutte toe. Een pasklare oplossing daarvoor heeft hij niet. ‘Het is 
onmogelijk om jezelf opnieuw uit te vinden. Als een soort slang je huid afwerpen, daar geloof 
ik helemaal niet in’, zegt hij tegen De Telegraaf. Bron: ANP, 24 december 2021. 

OM seponeert aangifte Kamerlid tegen coronatoegangsbewijs 
 
De aangifte van Tweede Kamerlid Wybren Van Haga tegen demissionair minister Hugo De 
Jonge (Volksgezondheid) over het coronatoegangsbewijs is geseponeerd. Volgens het 
Openbaar Ministerie zijn er geen strafbare feiten gepleegd en bovendien is het van mening dat 
‘een bewindspersoon over zijn gevoerde beleid verantwoording aan het parlement moet 
afleggen.’ 
 
Volgens Van Haga is een systeem van 2G, waarbij alleen gevaccineerden en genezen personen 
toegang krijgen tot locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, een discriminerende 
maatregel. In de aangifte van begin november staat dat ongevaccineerden zich gediscrimineerd 
voelen ten opzicht van gevaccineerden omdat zij niet meer op gelijke voet zouden kunnen 
deelnemen aan de maatschappij. 
 
Volgens het OM zijn ministers en staatssecretarissen verantwoording schuldig aan de Staten-
Generaal. Het OM is ook van oordeel dat het onderscheid dat wordt gemaakt tussen 
gevaccineerden en ongevaccineerden ‘geen onderscheid is op basis een van de 
discriminatiegronden die in het Wetboek van Strafrecht worden genoemd’ namelijk ras, 
godsdienst of levensovertuiging, homoseksualiteit, geslacht, en handicap. 
 
Van Haga kan binnen twee weken in hoger beroep gaan tegen deze beslissing. 
 
Zorgminister De Jonge liet eerder deze maand weten dat een wetsvoorstel over 2G pas in het 
nieuwe jaar in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Bron: ANP, 24 december 2021. 
 
Dit jaar openen iets meer supermarkten de deuren op Eerste Kerstdag 
 
Kerst valt dit jaar in het weekend en dat kan zorgen voor andere openingstijden tijdens de 
feestdagen. Op Eerste Kerstdag blijven dit jaar iets meer supermarkten open dan in 2020, 
blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl. Op Tweede Kerstdag zijn juist wat minder winkels open 
dan vorig jaar. Dat lijkt te komen doordat Tweede Kerstdag op een zondag valt. 
 
Wie nog een laatste boodschap wil doen voor het kerstdiner kan op Eerste Kerstdag terecht 
bij 44 procent van de supermarkten. in 2020 ging het om 40 procent. De onderzoekers hebben 
hiervoor gekeken naar de openingstijden van bijna 3.900 filialen van de dertien grootste 
supermarktketens. 
 
Supermarkten van Vomar zijn relatief het meest open, op zowel Eerste als Tweede Kerstdag. 
Maar ook Albert Heijn, de grootste supermarktketen, houdt veel filialen open: op Eerste 
Kerstdag gaat het om zes op de tien winkels en op Tweede Kerstdag om negen op de tien. 
 
Op Tweede Kerstdag is dit jaar 80 procent van de supermarkten geopend, tegen 90 procent 
een jaar eerder. Bob Gross van Openingstijden.nl vermoedt dat dat komt doordat die dag op 
een zondag valt. In gemeenten waar supermarkten maar een beperkt aantal zon- en 
feestdagen open mogen, hebben veel managers waarschijnlijk de keuze gemaakt om dicht te 
blijven. ‘Op Tweede Kerstdag heeft iedereen zijn kerstinkopen al gedaan’, aldus Gross. 
 
Vooral in de Biblebelt zijn veel winkels gesloten tijdens de feestdagen. In deze strook die dwars 
door het land loopt, wonen veel gereformeerde Nederlanders. In Amsterdam is een ruime 
meerderheid van de supermarkten geopend op 25 december, in tegenstelling tot in Nijmegen, 
Den Bosch en Groningen; hier geldt dat voor slechts een handjevol filialen.  
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VS heffen reisbeperkingen op voor acht Afrikaanse landen 
 
De Amerikaanse regering heft de reisbeperkingen op die sinds eind vorige maand zijn ingesteld 
voor acht landen in zuidelijk Afrika. Het Witte Huis nam destijds deze maatregelen uit vrees 
voor de zeer besmettelijke Omikron-variant van het coronavirus, die voor het eerst opdook in 
het zuiden van Afrika. Nederland heeft donderdag het vliegverbod voor landen in die regio 
opgeheven. 
 
Buitenlanders die tot veertien dagen voorafgaande aan hun vertrek naar de VS verbleven in 
Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibië, Lesotho, Eswatini, Mozambique en Malawi zijn 
vanaf 31 december weer welkom, bevestigt een woordvoerder van het Witte Huis. Het besluit 
is volgens hem genomen op aanbeveling van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. ‘De 
beperkingen gaven ons de tijd om Omikron te begrijpen en we weten dat onze bestaande 
vaccins werken tegen Omikron.’ 
 
Een hoge functionaris van het Witte Huis laat aan persbureau AFP weten dat nu Omikron 
wereldwijd en in de VS alom aanwezig is, internationale reizigers uit de acht landen uit 
zuidelijk Afrika nagenoeg geen impact hebben op het aantal besmettingen in de Verenigde 
Staten. 
 
De VS hebben de testregels voor internationale reizigers die naar het land komen eerder al 
verscherpt. Zo moeten ze een negatieve coronatest kunnen overleggen. Ook geldt er een 
verplichting voor het dragen van mondkapjes in vliegtuigen en op luchthavens. Bron: De 
Telegraaf, 24 december 2021. 
 
In aanloop naar kerst attenties voor zorgpersoneel en patiënten 
 
Personeel van ziekenhuizen heeft het nog steeds zwaar te verduren door de enorme drukte en 
soms ook onaangename bejegening vanuit gefrustreerd publiek, maar in aanloop naar kerst 
komen er toch ook her en der lieve attenties en post binnen voor de harde werkers in de 
hospitalen. Ook de patiënten die nu zijn opgenomen, worden niet vergeten. Wel is het over het 
algemeen minder uitbundig dan vorig jaar, zo lijkt het. 
 
Het Isala, met vestigingen in Zwolle en Meppel, krijgt veel post. ‘Mooie kerstkaarten en 
tekeningen van diverse basisscholen uit de omgeving, maar ook van particulieren.’ Echte 
cadeautjes komen veelal van bedrijven, zegt Isala. ‘Ook omdat bedrijven hun spullen soms 
niet meer kwijt kunnen vanwege de lockdown en het dan de zorg gunnen.’ Zo kreeg het 
hospitaal kerststukjes van het regionale tuincentrum en kon het personeelsrestaurant 
uitpakken met kerststol en chocolade van een ‘landelijke partner.’ Niet alles is voor personeel, 
er kwam ook speelgoed voor de kinderafdeling. 
 
De attenties vanuit de samenleving zijn dit jaar wel minder dan een jaar geleden, maar zeker 
net zo hartverwarmend, zegt het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Ook hier lieten 
scholieren zich van een leuke kant zien, niet alleen voor personeel maar ook voor patiënten. 
‘Van leerlingen van het Elde College hebben we veertig kerstballen gehad. Deze hebben zij 
gemaakt voor de patiënten die in deze tijd in het ziekenhuis liggen’, aldus een woordvoerder. 
En de 6-jarige Pim maakte een grote papieren kerstster voor het ziekenhuis als ‘lichtje in de 
donkere dagen.’ 
 
Ook Rijnstate in Arnhem kreeg aandacht vanuit de stad. Een plaatselijke wijnwinkel riep de 
klanten op een kaart te sturen naar de werkers van het ziekenhuis en dat leverde er 
honderden op. En burgemeester Ahmed Marcouch maakte volgens een woordvoerder een wel 
zeer goede beurt door afgelopen week langs te komen en de loftrompet te steken over al het 
personeel, dus ook de onmisbaren van de beveiliging en de schoonmaak. Hij besteedde ook 
aandacht aan het thuisfront van het zorgpersoneel, dat toch ook het een en ander te 
verstouwen krijgt en risico's loopt. 
 
Het Medisch Centrum Leeuwarden kreeg voor iedereen een ijsje toegezegd van een groot 
bedrijf. De organisatie Leeuwarden City of Literature stuurde alle medewerkers een kaart met 
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een gedicht, ‘echt een mooi ding’, vindt de woordvoerder. De vaste cateraar besloot deze kerst 
gratis extra veel lekkers aan te voeren. Bron: De Telegraaf, 24 december 2021. 
 
Nog steeds geen vast contract voor GGD-medewerkers Rotterdam 
 
De raadsfracties van GroenLinks en de PvdA in Rotterdam vragen de regionale GGD opnieuw 
om alle medewerkers die weg moeten na een maximaal aantal tijdelijke contracten alsnog een 
vast contract te geven. Enkele tientallen GGD-medewerkers kunnen zo'n vaste aanstelling 
niet krijgen, vanwege de bijzondere constructie waaronder GGD-medewerkers in Rotterdam 
werken, zo stelt de wethouder. 
 
Het probleem speelde eerder ook al landelijk. GGD'en konden mensen die na drie tijdelijke 
contracten weg moesten niet vast aannemen, omdat ze dan weer lastig van deze mensen af 
zouden kunnen komen na de pandemie. Het ministerie van Volksgezondheid beloofde daarop 
een ontslagvergoeding te betalen als deze mensen na de coronacrisis niet meer nodig zijn. 
 
In Rotterdam zijn GGD-medewerkers echter - anders dan in de meeste andere regio's - in 
dienst van de gemeente zelf, zo legde wethouder Arjan van Gils (D66) donderdag tijdens een 
gemeentelijk vragenuurtje uit. De regeling die vanuit het ministerie is bedacht, is daarom niet 
goed toepasbaar op de Rotterdamse situatie, zo stelde hij. 
 
De gemeente kan zodoende 35 medewerkers geen vast contract aanbieden, aldus Van Gils. 
Hun huidige contracten lopen af per 31 december. Zij kunnen wel bij de GGD blijven werken, 
maar als ze dat willen moeten ze zich bij een uitzendbureau melden. 
 
GGD Rotterdam-Rijnmond bevestigt de situatie. ‘We waarderen het werk van deze 
medewerkers enorm en hebben hen nog hard nodig voor de opgave die er nog ligt’, aldus een 
woordvoerster. ‘Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met vijf uitzendbureaus, om de 
medewerkers via deze weg een contract aan te bieden.’ 
 
Zo'n 40 tot 60 andere GGD-medewerkers kunnen wél een vast contract krijgen, omdat zij 
volgens de wethouder ook na de coronacrisis nog van nut kunnen zijn binnen de gemeente. 
 
GroenLinks en de PvdA beramen zich op een motie om alsnog vaste contracten voor álle 
medewerkers af te dwingen. ‘We vinden dit een onbevredigend antwoord’, aldus raadslid Lies 
Roest (GL). ‘Er werken meer dan 13.000 mensen bij de gemeente. Een vast contract voor 
enkele tientallen mensen moet dan toch te regelen zijn?’ 
 
Volgens haar voelen de GGD-medewerkers zich aan de kant gezet. Roest vroeg het debat in 
de raad vorige week al om die reden aan. Het is volgens het raadslid dan ook niet zeker of deze 
medewerkers wel bij de organisatie blijven werken. ‘Als ze ergens anders iets beter krijgen 
aangeboden, zijn we ze kwijt.’ 
 
Dat komt gezien de grote versnelling van de boosterprikcampagne ongelukkig uit. Op de 
website van de gemeente Rotterdam staat momenteel een vacature voor 
vaccinatiemedewerkers bij de GGD. Bron: De Telegraaf, 24 december 2021. 
 
Vierde prik voor mensen met risicoberoep aanbevolen in Oostenrijk 
 
De Nationale Vaccinatieraad in Oostenrijk heeft een vierde inenting tegen het coronavirus 
aanbevolen voor mensen die vanwege hun werk of persoonlijke situatie veel kans hebben om 
in aanraking met het virus te komen. Het gaat dan onder meer om zorgmedewerkers die 
coronapatiënten behandelen. Volgens de raad is er nog niet voldoende wetenschappelijk 
bewijs voor het nut van een vierde prik om dat voor de hele bevolking aan te bevelen. 
 
De vierde prik zou volgens de raad zes maanden na de derde prik gegeven moeten worden. De 
boostercampagne is op dit moment in volle gang in Oostenrijk. 
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Oostenrijk is onlangs uit een lockdown gekomen, toch worden de maatregelen met het oog op 
de Omikron-variant van het coronavirus na de kerst weer aangescherpt. Zo zijn er 
inreisbeperkingen die onder meer voor Nederlanders gelden. Rond de feestdagen zijn de 
maatregelen iets versoepeld, zodat ook ongevaccineerden hun naasten kunnen bezoeken. 
Bron: De Telegraaf, 24 december 2021. 
 
Weer grote kerstdrukte rond bezorgmaaltijden door sluiting horeca 
 
Het loopt weer storm met de bestellingen van maaltijden en dinerboxen voor de kerstdagen, 
nu restaurants vanwege de coronamaatregelen opnieuw verplicht zijn gesloten. Alle 
inspanningen worden gedaan om de drukte het hoofd te bieden en bij verschillende sites voor 
maaltijdbezorging is het al niet meer mogelijk om nog diners te bestellen voor de kerst. 
 
Mathijs Heijting, topman van het platform thuisuiteten.nl, spreekt van extreme drukte met 
duizenden orders die moeten worden verwerkt. Hij werkt samen met tientallen toprestaurants. 
Volgens Heijting moet dag en nacht worden doorgewerkt om alle gekoelde bestellingen te 
kunnen verwerken en die bij de mensen thuis te bezorgen. Er zijn ook afhaalmogelijkheden 
en maaltijden liggen in de schappen bij verschillende supermarkten van Albert Heijn. Het is 
niet meer mogelijk om nog bestellingen voor de kerst te doen. ‘Voor de restaurants is het alle 
zeilen bijzetten maar voor ons ook’, aldus Heijting. 
 
Jan Bartelsman, topman van Cooklikeachef.nl dat gerechten van de sterrenrestaurants De 
Librije, Parkheuvel, De Kromme Watergang en Aan de Poel thuis bezorgt, meldt eveneens dat 
het uitstekend loopt met de orders en dat alles voor de kerstdagen al is uitverkocht. Volgens 
hem gingen mensen na het nieuws van de gehele sluiting van de horeca massaal bestellingen 
bij zijn site plaatsen voor exclusieve gerechten en dure wijnen. 
 
De landelijke tapasketen La Cubanita is eveneens actief met bezorging en afhaal voor de 
kerstdagen. ‘Iedereen is druk bezig. Net als vorig jaar gaat het weer hard met de maaltijdboxen. 
Het is daarom alle handjes aan dek, want we zijn hier niet op ingericht en extra personeel is 
niet te vinden. Dus iedereen wordt nu ingezet’, zegt een woordvoerder van La Cubanita. 
 
Hotel- en restaurantketen Van der Valk, die via meerdere vestigingen door het hele land 
maaltijden aanbiedt via bezorging of afhaal, laat weten dat er wisselend succes wordt behaald 
met die verkopen. Een zegsman van Van der Valk geeft aan dat de verkoop van maaltijden 
aan huis lang niet opweegt tegen de sluiting van de restaurants van het bedrijf die normaal 
met de kerstdagen goed bezocht worden. 
 
Just Eat Takeaway zegt dat het voor Thuisbezorgd.nl vooral op tweede kerstdag druk is ‘omdat 
mensen dan vaak al twee dagen uitgebreid in de keuken hebben gestaan en bovendien graag 
op de bank een kerstfilm kijken en dus kiezen voor het gemak van bestellen.’ De 
maaltijdbezorger ziet dat er over het algemeen luxere maaltijden worden besteld voor de kerst 
want ‘mensen kiezen dan net even een voorgerecht of dessert erbij.’ Om de drukte aan te 
kunnen zet het bedrijf extra personeel in, niet alleen bezorgers, maar ook op de klantenservice 
en voor de IT, laat een woordvoerster weten. Bron: De Telegraaf, 24 december 2021. 
 
Fransen krijgen nu al na vier maanden boosterprik  
 
Het Franse ministerie van Volksgezondheid heeft besloten per direct de periode tussen 
volledige vaccinatie en een boosterprik te verkorten van vijf naar vier maanden. Die wijziging 
zou oorspronkelijk per 3 januari ingaan, maar is naar voren gehaald nadat de Franse 
gezondheidsautoriteit HAS, het Franse RIVM, vrijdag een nieuw advies uitbracht om de 
periode net als in Nederland naar drie maanden terug te brengen. De HAS-aanbeveling wordt 
nu bestudeerd, aldus het ministerie. 
 
Ook dienen jongeren tussen 12 en 17 jaar die tot een risicogroep behoren een boosterprik te 
krijgen, staat in het advies van de gezondheidsdienst. 
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Frankrijk kampt met een forse opleving van het coronavirus. Donderdag werden in het land 
bijna 92.000 besmettingen in 24 uur tijd vastgesteld. Dat was het hoogste aantal sinds het 
begin van de pandemie. 
 
President Emmanuel Macron hoopt met een boostercampagne het tij te keren. Tegen kerst 
moeten 22 miljoen tot 23 miljoen Fransen hun booster hebben gekregen. Tot aan woensdag 
hadden 20 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Bron: De Telegraaf, 24 december 2021. 
 

 
 
Gasprijs daalt weer fors na berichten over komst Amerikaans gas 
 
De Europese gasprijs is vrijdag gedaald tot ongeveer 100 euro per megawattuur, een daling 
van ruim 40 procent ten opzichte van het begin van deze week. Die daling volgde op het bericht 
dat er mogelijk meer schepen met Amerikaans vloeibaar aardgas (lng) op weg zijn naar 
Europa. 
 
Uit scheepvaartgegevens van persbureau Bloomberg blijkt namelijk dat vijftien gastankers 
onderweg zijn van de Verenigde Staten naar havens in West-Europa. Woensdag waren dat er 
nog tien. Ook zijn er nog eens elf schepen met Amerikaanse lng onderweg, maar is de 
bestemming van deze vaartuigen onduidelijk. De schepen lijken echter wel richting Europa te 
varen. 
 
De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die bepalend is voor de 
Europese gasprijzen, zakte vrijdag dus flink. Ook op donderdag is de prijs al flink gedaald. 
Dinsdag piekte de gasprijs nog op bijna 188 euro. Dat kwam doordat de toelevering vanuit de 
Yamal-pijpleiding was gestopt. Deze voor Europa belangrijke gasleiding loopt van Rusland via 
Oekraïne naar Duitsland. 
 
Volgens kenners is de handel op de termijnmarkt voor gas in de periode rond de feestdagen 
doorgaans wat beperkter en dat kan tot prijsschommelingen leiden. Daardoor is nog niet 
duidelijk wat de recente daling precies betekent. 
 
De gasprijs in Europa is dit jaar erg gestegen. Dit komt doordat de vraag naar gas is gegroeid 
nadat de economieën na de corona-uitbraak weer op gang waren gekomen. Ook is er gedoe 
met Rusland, de belangrijkste gasleverancier van Europa. Dat land wordt ervan beschuldigd 
gasleveringen aan Europa te belemmeren, wat ook weer prijsstijgingen tot gevolg heeft. 
 
Consumenten hebben ook last van de hogere gasprijs. Tot nu toe zijn zes Nederlandse 
energieleveranciers omgevallen door de hoge prijzen. Bron: Nu.nl, 24 december 2021. 
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Een lng-tanker aangemeerd in China. Vanwege de onverwachte komst van een aantal van dit 
soort schepen is de gasprijs hard gedaald. © VCG via Getty Images  
 
Gasprijs schiet omlaag nu Amerikaanse schepen met aardgas koers 
zetten naar Europa 
 
De Europese gasprijs daalt ineens hard, waarschijnlijk vanwege Amerikaanse schepen met 
vloeibaar aardgas die hun koers hebben gewijzigd naar Europa. Minstens tien tankers hebben 
midden op de oceaan besloten hun gas aan Europa te verkopen, vanwege de hier hoge 
tarieven. 
 
Waar de prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse markt - leidend voor Europa - 
afgelopen dinsdag nog een recordhoogte aantikte van 188 euro, is deze nu flink gedaald naar 
126 euro.  
 
De gasprijzen stijgen al maandenlang explosief. De Russische aanvoer van gas naar Europa 
is onzeker, de voorraden zijn aan banden gelegd en spanningen met Oekraïne brengen twijfels 
bij Europese landen of de Russen hun gasexport zien als politiek middel. Daarnaast zijn er op 
Europees niveau steeds meer bewegingen om andere energievoorzieningen zoals kerncentrales 
en kolencentrales te sluiten. Dat drijft de gasprijs op en maakt de brandstof tegelijkertijd 
schaarser. Nog nooit is de prijs voor gas zo hoog geweest, en kleine energiebedrijven worden 
daar de dupe van. 
 
De prijs voor gas in de VS is zo’n dertien keer lager dan hier, en dus loopt de Amerikaanse 
gasexport op volle toeren. Normaal leveren de Amerikanen voornamelijk aan Azië, omdat 
Europa het meeste gas importeert uit Rusland. Maar nu dit geen optie meer lijkt te zijn, en er 
hier een tekort aan gas gloort, denkt Amerika ons te kunnen verlichten.  
 
Meerdere schepen met lng, zoals vloeibaar aardgas ook wel wordt genoemd, gooiden de 
afgelopen week plotsklaps hun roer om en kozen Europa als bestemming. Uit data van 
persbureau Bloomberg blijkt dat sowieso tien schepen van koers zijn gewijzigd, en van nog 
eens 20 schepen lijkt het ook alsof ze naar Europa gaan. Op de live tracking-kaarten van 
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Marine Traffic zijn zo'n 15 lng-schepen te vinden die onderweg zijn naar Europa. Dat worden 
er waarschijnlijk dus nog meer.  
 

 
Op de live kaarten van Marine Traffic kun je volgen waar de lng-tankers heen varen. 
Momenteel zouden er zo'n 15 op te zien zijn die richting Europa gaan. © Marine Traffic/ 
Printscreen 

Belgische krant De Standaard geeft voorbeelden van de vreemde routes die de schepen nu 
hebben afgelegd. Zo is er een tanker die ter hoogte van Singapore rechtsomkeert maakte en 
naar Europa vertrok. Een ander schip was al bijna bij eindbestemming China, maar wijzigde 
de koers naar het Verenigd Koninkrijk. Een schip vanuit Nigeria spant misschien wel de 
kroon: na Kaap de Goede Hoop gerond te hebben, werd de kapitein verteld via het Suezkanaal 
richting Europa te vertrekken, een route die tweeënhalf keer zo lang is als het normale traject 
van Nigeria naar de Europese kust. 

Dat dit soort schepen tijdens hun vaarroute van koers veranderen is niet heel gek, aldus Tie 
Schellekens, woordvoerder van de Rotterdamse haven. ‘De prijs is heel belangrijk voor de 
goederenstroom van gas. Het gaat dan om de verhouding van wereldwijde prijzen. Als de 
gasprijs hier ideaal is, dan kunnen goederenstromen daarvoor verlegd worden.’ 

Dat schepen plots van koers veranderen vanwege de gasprijs is op zich niet bijzonder. Het 
effect van de verkoop van Amerikaanse lng heeft hier meestal een kortdurend drukkend effect 
op de gasprijs.  

Vaak wordt de bestemming van een schip kort voor vertrek pas duidelijk, soms is het ook zo 
dat een kapitein pas tijdens de reis te horen krijgt waar hij heen gaat. Soms liggen schepen 
zelfs te wachten voor de kust op een goed moment om de haven binnen te varen. Dat kan 
soms miljoenen euro‘s aan inkomsten schelen. Toch komt het niet vaak voor dat zoveel 
schepen ineens naar Europa komen, omdat normaal de prijzen in Azië gunstiger zijn. Bron: 
AD, 25 december 2021. 

Boosteren op straat? Groep Haagse huisartsen prikt honderden mensen 
op een avond 
 
Wie niet wilde wachten op zijn oproep voor een boosterprik, kon woensdagavond terecht in 
Den Haag. Onder het mom: wie het eerst komt wie het eerst maalt, zette een groep Haagse 
huisartsen in sneltreinvaart de voor sommige mensen zo gewenste spuit. 
 
Er stond een enorme rij, midden op de Arie van der Spuyweg. De huisartsen hadden de 
beschikking over honderden boosters die zij maar wat graag kwijt wilden. Even na 20.30 uur 
werd echter al de laatste prik gezet. 
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Overigens is sinds woensdagmorgen de XL-priklocatie in het World Forum in Den Haag 
geopend. Hierdoor kunnen per dag 15.000 boosters worden gezet in de in totaal zeven 
vaccinatielocaties in onze regio. Bovendien gaven Haagse huisartsen begin deze week al aan te 
willen bijspringen met boosteren om zo de ernstige gevolgen die de nieuwe coronavariant 
Omikron kan hebben in te dammen. Bron: AD, 22 december 2021. 
 

 
 
De lange rij op de Ary van der Spuyweg. © Privéfoto 
 
Nutella-tekort dreigt door hazelnotencrisis: ‘Je kunt de potten maar 
beter gaan hamsteren’ 
  
De financiële crisis in Turkije gooit roet in het eten - en dan specifiek in de potten Nutella - 
van hazelnootpastafans. De productie van hazelnoten in het land loopt gevaar en laat Turkije 
nu net de hoofdleverancier zijn van Ferrero, de producent van het geliefde Nutella. 
 
Door gigantische inflatie van de lira is het voor Turkse boeren, verantwoordelijk voor 70 
procent van hazelnoten wereldwijd, steeds lastiger geworden om hun productie draaiende te 
houden. Bepaalde meststoffen, pesticides, zaadjes en andere essentiële producten voor het 
verbouwen van hazelnoten, zijn onbetaalbaar geworden, schrijft The Wall Street Journal. 
Boeren hebben hun productie al moeten inkrimpen en als de Turkse munt in waarde blijft 
dalen, komt de teelt wellicht helemaal stil te liggen. 
 
De financiële crisis het gevolg van een risicovolle zet van president Erdogan van Turkije. Hij 
wilde de waarde van de lira verlagen om Turkse export te vergroten, maar dat is omgeslagen 
in financiële chaos waardoor de munt inmiddels de helft minder waard is geworden en 
daardoor ook de opbrengst van de hazelnootproductie. Energie- en transportatiekosten zijn 
gigantisch gestegen en plannen om het minimumloon mee te laten groeien met de 
eenentwintig procent inflatie maakt de productie van de cruciale noot duurder en duurder.  
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Nutella uit de pot eten: vandaag is een goede dag om dat eens te proberen. © Shutterstock 

‘De wereld staat op het randje van een hazelnotentekort’, waarschuwt Turgan Zülfikar, een 
Turkse bedrijfsadviseur in New York, in The Wall Street Journal. ‘Als je fan bent van Nutella, 
kun je de potten maar beter gaan hamsteren de volgende keer dat je in de winkel komt.’ En 
niet alleen Nutella gaat de gevolgen van de hazelnotenschaarste merken. Ook andere 
producten met hazelnoot, bijvoorbeeld Kinder Bueno, gaan naar alle waarschijnlijkheid hard 
in prijs stijgen. 

Erdogan heeft zijn koers gewijzigd en probeert de waardevermindering van de lira met alle 
macht af te remmen. Zo kwam hij met een programma dat het spaargeld van de Turken moet 
beschermen, en dat lijkt al te werken. Waar de waarde eerder die dag daalde met elf procent, 
steeg deze daarna flink. Maar of dat genoeg is? Dat moet nog blijken. Bron: AD, 24 december 
2021.  

Hoogste stijging Nederlandse huizenprijzen in twee decennia: woningen 
20 procent duurder 

De Nederlandse huizenprijzen lagen vorige maand ruim een vijfde hoger dan in november 
vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster is dat de 
sterkste toename in ruim twee decennia. In februari 2000 waren koopwoningen, net als 
afgelopen maand, 20,1 procent duurder dan een jaar eerder.  

De gemiddelde verkoopprijs van een woning ligt nu echter een stuk hoger dan in 2000: toen 
verwisselden huizen gemiddeld nog voor bijna 160.000 euro van eigenaar, vorige maand was 
dit bedrag opgelopen tot meer dan 400.000 euro. Nieuwbouwhuizen zijn daarbij niet in de 
berekeningen meegenomen. 

De huizenprijzen zitten inmiddels al een tijd flink in de lift. Daarbij speelt mee dat het aanbod 
aan te koop staande huizen flink is geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. 

Ook zijn de hypotheekrentes heel erg laag. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en 
hebben veel mensen grote moeite om nog een huis te bemachtigen. 

In oktober vlakte de stijging van de huizenprijzen nog iets af ten opzichte van de maand ervoor. 
In juli werden huizen 2,4 procent duurder dan een maand eerder, in oktober was dat 1 
procent. De prijzen lagen toen 18,3 procent hoger dan een jaar eerder, ten opzichte van 18,5 
procent in september.   

Dat er steeds minder huizen zijn om uit te kiezen drukt ook op het aantal verhuizingen. In 
november vonden er op de woningmarkt ruim 16.000 transacties plaats. Dat is 13 procent 
minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Bron: AD, 22 december 2021. 
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Ook de McDonald’s kwam je voor de lockdown alleen maar in met QR-code © Paul Rapp 

Zijn tieners zonder QR-code de dupe van keuze ouders? ‘Ik zie ze 
smoesjes verzinnen’ 

Als de lockdown weer voorbij is, moet de QR-verplichting voor tieners ook verdwijnen. Dat 
betogen ouders en docenten in het middelbaar onderwijs. Ook in de politiek zijn er zorgen. 
‘Kinderen worden nu de dupe van de keuze van hun ouders.’ 

Martijn Leisink deed recent een oproep op Twitter om kinderen tot 18 jaar niet te verplichten 
een QR-code te gebruiken. ‘Ik zie kinderen die door hun ouders, maar ook door de overheid 
worden buitengesloten. Voor kinderen is vaccineren géén eigen keuze. Als ouders het niet 
willen, zit je als kind klem’, zo schreef hij. Leisink, voormalig wethouder in Arnhem, is nu 
docent op een middelbare school. ‘En ik zag de afgelopen weken dat leerlingen soms 
uitvluchten bedachten als hun vriendjes even naar de McDonald’s liepen. Ze hebben geen QR-
code, maar wilden dat niet zeggen. En je kunt niet snel even de test regelen.’ Bron: AD, 22 
december 2021. 

Op het Kribbeplein in het Palestijnse Bethlehem waren 
op kerstavond opnieuw minder bezoekers dan gewoonlijk 

Op het Kribbeplein in het Palestijnse Bethlehem waren vrijdag op kerstavond weliswaar weer 
meer mensen te zien dan in 2020, maar opnieuw lag het aantal bezoekers er veel lager dan 
gewoonlijk. Voor buitenlandse toeristen is het momenteel vanwege de coronapandemie, net 
als vorig jaar, erg moeilijk om op bedevaart te gaan naar de Bijbelse geboorteplaats van Jezus. 

Normaal gesproken lopen er met kerst duizenden bezoekers door de straten van Bethlehem 
en zitten alle hotels in de stad vol. Maar Israël, dat de controle over alle toegangswegen tot 
Bethlehem op de bezette Westelijke Jordaanoever heeft, sloot ook dit jaar de grenzen voor 
buitenlandse bezoekers. Het land doet dat in een poging om het aantal besmettingen met de 
Omikron-variant van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Van de 10.000 mensen die 
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de stad voor de coronapandemie elk jaar rond kerst verwelkomde, kwam ongeveer de helft uit 
het buitenland. 

Bethlehem zei dit jaar nadrukkelijk te hebben geïnvesteerd in het aantrekken van meer lokale 
bezoekers. Toch bleef zeker een kwart van alle beschikbare kamers in de stad leeg. 
De Palestijnse minister van Toerisme, Rula Maayah, probeerde de zaken echter positief te 
bekijken. Hij zei dat het 'te danken is aan de vaccins' dat Bethlehem dit jaar tenminste 
weer enigszins feest kan vieren met kerst. 

Ook de rooms-katholieke aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa zei in zijn preek in de Sint-
Catharinakerk in Bethlehem dat het bemoedigend is dat de kerstviering dit jaar weer 
'vreugdevolle' is. ’In vergelijking met het kerstfeest van vorig jaar is het aantal deelnemers 
weer veel groter, dat is een bemoedigend teken’, zei hij. Maar ook hij zei de afwezigheid van 
buitenlandse gelovigen, als gevolg van de pandemie, te betreuren. Bron: AD, 25 december 
2021. 

Nederland viert voor het tweede jaar op rij kerst in coronatijd 

Nederland viert voor het tweede jaar op rij kerst in coronatijd. Net als een jaar eerder zijn 
er strikte maatregelen en adviezen van kracht om de verspreiding van het virus in te 
dammen.  

De overheid adviseert niet meer dan vier mensen te verwelkomen tijdens de kerstdagen en de 
jaarwisseling. Overigens is dat een uitzondering ten opzichte van de reguliere corona-adviezen 
die Den Haag heeft uitgevaardigd. Die schrijven voor maximaal twee gasten per dag te 
ontvangen. 

Ook wordt verzocht niet meer dan een keer per dag een bezoekje aan anderen te brengen en 
zouden zeventigplussers zo min mogelijk kleine kinderen, kleinkinderen bijvoorbeeld, moeten 
zien. Bron: AD, 25 december 2021.  

Paus Franciscus heeft in zijn kerstzegen gewaarschuwd voor gevaar dat 
we ons afzonderen  

Paus Franciscus heeft in zijn traditionele kerstzegen Urbi et Orbi (Voor de stad en voor de 
wereld) gewaarschuwd voor het gevaar dat we ons afzonderen van anderen in deze tijden 
van pandemie, en roept op tot dialoog. Zonder dialoog, tussen mensen en landen, zullen 
conflicten oplaaien, zei hij vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. 

‘Ons vermogen om sociale relaties aan te gaan wordt ernstig op de proef gesteld’, zei de 
kerkvorst tegen de gelovigen die de regen trotseerden en zich op het plein voor de kerk 
verzameld hadden om de paus te horen. ‘Er is een groeiende tendens om ons af te zonderen.’ 

Die boodschap trok hij door naar de internationale politiek, waar 'er een risico is om de dialoog 
te vermijden', terwijl alleen die kan leiden tot de 'oplossing van conflicten en tot blijvend 
voordeel voor ons allemaal.’ 

De paus noemde onder meer de burgeroorlogen in Afghanistan, Syrië, Ethiopië en Jemen. Ook 
waarschuwde hij dat de oplopende spanningen tussen Oekraïne en Rusland tot een 'lang en 
etterend conflict' kunnen leiden. Bron: AD, 25 december 2021. 
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© AP — Paus Franciscus  

Bijna duizend zwangere vrouwen met corona in ziekenhuis beland 

Nederlandse ziekenhuizen hebben vanaf het begin van de coronapandemie 958 zwangere 
vrouwen met corona behandeld. Van hen moest bijna één op de vijf naar de ic of naar de 
obstetrische 'high care', speciaal voor zwangere vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van 
de Nederlandse Vereniging van Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) waar Nu.nl over bericht. 
Voor zover bekend gaat het grotendeels om ongevaccineerde vrouwen. 

Vanaf juni tot aan begin december, toen de deltavariant dominant was, kreeg de helft van de 
opgenomen vrouwen een vroeggeboorte. De moeder of het kind waren in een verslechterde 
conditie waardoor de baby eerder werd gehaald. In één geval tot nu toe overleed de vrouw aan 
de gevolgen van corona. Bron: AD, 25 december 2021. 

Nederlandse ziekenhuizen hebben sinds het begin van de coronapandemie 958 zwangere 
vrouwen met corona behandeld. Bijna een op de vijf van hen moest naar de ic of naar de 
obstetrische high care (intensieve zorg voor zwangeren), blijkt uit cijfers van de Nederlandse 
Vereniging van Obstetrie & Gynaecologie (NVOG). Voor zover bekend gaat het grotendeels om 
ongevaccineerde vrouwen. 

De cijfers variëren door de tijd heen. Vanaf juni tot aan begin december, toen de deltavariant 
dominant was, kreeg de helft van de opgenomen zwangere vrouwen te maken met 
vroeggeboorte. De moeder of het kind was in slechte conditie en daarom werd de baby eerder 
gehaald. In één geval is een zwangere vrouw aan de gevolgen van het coronavirus overleden. 

Niet alle 958 zwangeren moesten naar het ziekenhuis vanwege hun corona-infectie. 56 procent 
werd opgenomen vanwege andere problemen, zoals te vroeg gebroken vliezen. 

Ziekenhuizen zijn gevraagd om vanaf 1 mei alleen de positief geteste zwangeren die vanwege 
coronaklachten zijn opgenomen te registeren. Ook melden ziekenhuizen het aantal 
opgenomen coronapatiënten bij wie het ongeboren kind in de baarmoeder is gestorven. 

Ziekenhuizen hoeven de vaccinatiestatus van hun patiënten niet door te geven. Uit de cijfers 
die de NVOG heeft, blijkt dat voornamelijk ongevaccineerde zwangere vrouwen een groot risico 
lopen. 
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Van 1 juni tot nu is van 68 zwangere vrouwen in het ziekenhuis bekend of zij gevaccineerd 
zijn. 67 hadden geen coronaprikken gehaald.  

Van de 40 zwangere vrouwen die in dezelfde periode op de ic lagen, weet de NVOG van 29 
mensen of ze zijn geprikt. Alle 29 zwangere vrouwen waren ongevaccineerd. 

‘Gevaccineerde zwangere vrouwen lopen nauwelijks risico op opname in het ziekenhuis’, 
schrijven onderzoekers in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie. 
‘Zwangeren en vrouwen met een kinderwens moeten dan ook dringend worden geadviseerd 
om zich, conform de landelijke adviezen, te laten vaccineren.’  

‘Het is verklaarbaar dat mensen terughoudend zijn met een vaccin’, zegt een woordvoerder 
van de NVOG. ‘Tijdens de zwangerschap horen vrouwen steeds waar ze voorzichtig mee 
moeten zijn en wat er allemaal niet mag. Dan vinden ze het toch spannend om wel een vaccin 
te nemen.’  

In april werd bekend dat zwangerschap het risico op ernstige COVID-19 vergroot. Op 22 april 
kwam daaruit het advies voort om je als zwangere te laten vaccineren. Bron: Nu.nl, 25 
december 2021. 

Interview Bruls: 'Als de stemming zo slecht was, hadden we al revolutie 
gehad’ 

Voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls is positief 
gestemd over de wijze waarop Nederlanders zich aan de coronaregels houden. ‘Ik vind dat we 
samen ontzettend veel oppakken. Iedereen blijft maar doorwerken. Het systeem is niet 
omgevallen.’ Dat zegt Bruls, verantwoordelijk voor de handhaving van coronamaatregelen, in 
een interview met Nu.nl. 

Dat jonge mensen wel eens een feestje organiseren, vindt de burgemeester niet zo 
problematisch. ’Hier in Nijmegen wonen vijftigduizend studenten. Ja, als er dan een paar 
honderd in het weekend met iets bezig zijn, zou ik bijna zeggen: mag het?’ Bron: AD, 25 
december 2021.  

Als voorzitter van het Veiligheidsberaad ziet Hubert Bruls al bijna twee jaar toe op de 
handhaving van de coronaregels. De burgemeester van Nijmegen stopt geen energie meer in 
wat hij 'radicalinskys' noemt, mensen die sowieso niets zien in de maatregelen. Bruls ziet 
vooral een veerkrachtige samenleving. ‘Mensen moeten misschien wachten op een 
noodzakelijke knieoperatie, maar maken er gezien de omstandigheden toch nog het beste van.’ 

Wat zijn tot nu toe de belangrijkste lessen van de coronacrisis? 

‘Dat we weten dat het virus niet weggaat en dat vaccins en hopelijk geneesmiddelen wel 
helpen, maar het virus niet stoppen.’ 

‘Ik denk ook dat onze veerkracht ontzettend groot is geworden. Ik ben daar niet zo negatief 
over. Als de ziekenhuizen weer voller worden en er is onzekerheid, dan lijkt het alsof er veel 
paniek is. Ik zie dat niet zo. Ik vind dat we samen ontzettend veel oppakken. Iedereen blijft 
maar doorwerken. Het systeem is niet omgevallen.’ 

Op welk systeem doelt u? ‘De samenleving. Ik ben daar niet zo somber over. Als de stemming 
zo slecht was, dan hadden we al lang een revolutie gehad. Dat is niet zo.’  

Toch keren steeds meer Nederlanders zich tegen de corona-aanpak van het demissionaire 
kabinet, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 



187 
 

‘Het draagvlak voor de maatregelen stijgt juist. Als ik sommige media mag geloven, dan zijn 
een paar duizend mensen symptomatisch voor alle zeventien miljoen Nederlanders.’  

‘Als steeds meer mensen zich niet aan de maatregelen houden, waarom zijn de straten dan zo 
leeg? Waar zijn die ondernemers die hun winkels en horeca toch opengooien? Hoe pijnlijk zo'n 
sluiting ook is, voor het over- over- óvergrote deel houdt men zich daaraan.’ 

‘Als er een paar honderd studenten in het weekend met iets bezig zijn, zou ik bijna zeggen: 
mag het,’ aldus Hubert Bruls. 

‘Gelukkig komen steeds meer mensen aan het woord die gewoon zeggen dat het lastig is. Ze 
moeten misschien wachten op een noodzakelijke knieoperatie, maar maken er gezien de 
omstandigheden toch nog het beste van.’ 

‘Dan kunnen we het hebben over een studentenfeestje her en der. Hier in Nijmegen wonen 
vijftigduizend studenten. Ja, als er dan een paar honderd in het weekend met iets bezig zijn, 
zou ik bijna zeggen: mag het?’  

Er blijft veel onvrede onder mensen die niet geloven in de ernst van het virus. Dat ziet u toch 
ook? 

‘Ik maak er niet mijn topprioriteit van. Ik maak me meer zorgen om de samenleving als geheel, 
niet zozeer over de mensen die tegen 2G zijn.’ 

‘Je moet wel luisteren naar hun argumenten, maar als iemand zo overtuigd is dat het niets 
is, dan stop ik mijn tijd liever in de mensen waar nog een discussie mee te voeren is. Zolang 
die groep - ik noem ze weleens 'radicalinskys' - geen meerderheid vormt, is het niet mijn 
grootste probleem.’ 

U hebt die mensen opgegeven? ‘Nee, ieder mens telt. Ik stop mijn energie er alleen niet meer 
in door de discussie aan te gaan. In de tijd dat ik één iemand met een sterke mening moet 
overtuigen, kan ik met honderd anderen een gesprek voeren die in het midden zitten.’ 

‘Die zijn het niet per se met mij eens, maar staan er wel voor open om te luisteren naar elkaar. 
Daar gaat het om. Als je mensen een dilemma uitlegt, dan hoeven ze het niet met je eens te 
zijn, maar ze begrijpen je wel.’ 

 
Bruls ziet dat het merendeel van de Nederlanders zich aan de coronamaatregelen houdt. 
Foto: ANP  
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De coronacrisis is nu 22 maanden bezig. In hoeverre is er nog sprake van een crisissfeer in 
het Veiligheidsberaad? ‘Ik heb nooit het idee gehad dat we daar in heel grote opwinding zaten. 
Het vasthouden en blijven doorgaan zit er wel goed in. Het is onze job en we gaan door zolang 
het nodig is.’   
 
‘Vorige week zaterdag werden we bij elkaar geroepen (kort voor het afkondigen van de 
lockdown, red.). Twee jaar geleden zou dat heel opwindend zijn, en nu is het: ja, dat gebeurt 
en dat hoort bij deze crisis. Er is dan ook niemand die zegt: ik kan niet, ik ben aan het 
tennissen. Je hebt ervoor gekozen. Dan hoort die crisisaanpak erbij.’  
 
‘Als de ziekenhuizen weer voller worden, dan lijkt het alsof er veel paniek is. Ik zie dat niet zo,’ 
volgens Hubert Bruls. 
 
De jaarwisseling komt eraan. Spannend? 
‘Met Kerst is het grootste risico dat we met te veel mensen bij elkaar thuis komen. Daar kun 
je niet op handhaven, dus daar kun je je zorgen over uitspreken en mensen voor 
waarschuwen, maar verder ook niet.’ 
 
‘Misschien gaan er dan mensen buiten wandelen in te grote groepen, maar dat is toch van een 
andere orde dan illegaal vuurwerk afsteken, feestjes organiseren en brandstichting. Dat vind 
ik wel een uitdaging.’ 
 
‘Vorig jaar was het rustiger dan het jaar daarvoor. Je moet je voorbereiden, maar uit de 
afgelopen jaarwisseling kan ik afleiden dat we ons niet heel grote zorgen hoeven te maken.’ 
Bron: Nu.nl, 25 december 2021.  
 
De eerste veertigers mogen boosterprik gaan halen  

De eerste veertigers mogen een boosterprik gaan halen. Demissionair coronaminister Hugo 
De Jonge meldt op Twitter dat mensen met de geboortejaren 1971, 1972 en 1973 aan de beurt 
zijn om een afspraak te maken. 

'Eerste kerstdag en de eerste veertigers mogen: 1971, 1972 én 1973. Plan de oppepprik online 
vanaf 11.00 uur', schrijft De Jonge. Vaccinatielocaties zijn ook tijdens de feestdagen open. 

De boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of drie 
maanden na herstel van corona. Dat was eerst zes maanden, maar gezien de snelle opmars 
van de Omikron-variant is het boostermoment naar voren gehaald. Mensen kunnen niet 
kiezen welk vaccin ze krijgen: de prik wordt gezet met Moderna of Pfizer, ongeacht de 
voorgaande vaccinaties. 

Tot dusver zijn er 2,5 miljoen boosterprikken gezet, meldde De Jonge vrijdagavond. Daarmee 
komt de algehele vaccinatiegraad van geboosterde mensen op 16,4 procent. Het is de 
bedoeling alle 18-plussers voor 1 februari geprikt te hebben. Bron: AD, 25 december 2021. 

RIVM: mogelijk nog meer goed nieuws over Omikron 

Mogelijk goed nieuws over de Omikron-variant. Er zijn aanwijzingen dat mensen die besmet 
zijn met de variant al na twee of drie dagen besmettelijk zouden zijn, in plaats van na vier of 
vijf dagen. Dat zegt RIVM-modelleur Jacco Wallinga in gesprek met de NOS. ‘Het wordt zelden 
genoemd. Maar als dat zo zou zijn, dan zou dat goed nieuws zijn’, aldus Wallinga. ‘Het virus 
zou zich in dat geval niet sneller verspreiden doordat het besmettelijker is, maar doordat 
mensen het eerder doorgeven aan anderen.’  

Dat zou betekenen dat Omikron weliswaar voor een snellere stijging van het aantal 
besmettingen leidt, maar dat de piek niet hoger is dan bij de Deltavariant. Bron: AD, 25 
december 2021. 
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Nog voordat de eerste Deltagolf was bezworen, gooide Omikron roet in het eten. Een lockdown 
en een gigantische boostercampagne zijn het gevolg. Het is een race tegen de klok. Zijn de 
ouderen en kwetsbaren voldoende beschermd voordat het aantal besmettingen door Omikron 
gaat stijgen?  

Dat vragen Jaap Van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding en 
RIVM-modelleur Jacco Wallinga, zich af in een interview met de NOS. Het goede nieuws: er 
zijn voorzichtige signalen dat het mee kan vallen. 

De lockdown en de boostercampage: gaat dat samen genoeg zijn om een golf aan 
ziekenhuisopnames te voorkomen? 

Wallinga: ‘Het probleem bij zo'n nieuwe variant is dat je sowieso een golf krijgt. Het idee van 
de maatregelen is dat die golf iets wordt uitgesteld. Daardoor heb je meer tijd om te boosteren, 
en hoop je dat de golf wat kleiner wordt. Maar het blijft een golf, het is niet dat die verdwijnt.’ 

‘Met alleen boosteren kom je er nog niet. Het risico op ziekenhuisopname neemt erdoor echt 
af, dat weten we zeker. Maar we weten nog niet hoe goed boosteren beschermt tegen verdere 
verspreiding. We denken wel dat het daar ook effect op heeft, dus dat zou gunstig zijn.’ 

Het Imperial College in Londen kwam deze week met de eerste grote Europese studie over 
Omikron. Daarin wordt gesteld dat Omikron minder ziekmakend is dan delta. Goed nieuws? 

Wallinga: ‘Dat zou natuurlijk goed nieuws zijn. Maar we zouden het graag op basis van meer 
gegevens bevestigd willen zien, en vanuit verschillende landen, voordat ik enthousiast ga 
rondspringen. Maar dit is een goede indicatie, ik word er wel blij van.’ 

In de modellen ging u ervan uit dat delta en Omikron even ziekmakend zijn. Wordt met de 
informatie uit Londen de piek in januari nu beduidend minder hoog? 

Wallinga: ‘De aantallen ziekenhuisopnames die we berekend hebben per dag kun je dan delen 
door twee. Maar de onzekerheid is nog steeds erg groot en de toenamesnelheid ook. Dus ook 
met zo'n halvering is het de vraag of het wel binnen de capaciteit van de ziekenhuizen past, 
niet alleen in Nederland maar ook in andere landen.’ 

Zonder maatregelen zouden er in januari mogelijk 4000 mensen tegelijkertijd op de intensive 
care komen te liggen, berekende Wallinga. Dat zouden er in de nieuwe modellen dus 2000 
kunnen zijn, nog altijd veel meer dan de 1400 coronapatiënten op het hoogtepunt van de eerst 
golf. 

Maar er is mogelijk nog een meevaller: er zijn aanwijzingen dat mensen met Omikron al na 
twee of drie dagen besmettelijk zijn in plaats van na vier of vijf dagen. ‘Het wordt zelden 
genoemd. Maar als dat zo zou zijn, dan zou dat goed nieuws zijn’, aldus Wallinga. Het virus 
zou zich in dat geval niet sneller verspreiden doordat het besmettelijker is (het R-getal is dus 
niet hoger), maar doordat mensen het eerder doorgeven aan anderen. 

Het gevolg: Omikron zorgt weliswaar voor een snellere stijging van het aantal besmettingen, 
maar de piek is dan niet hoger dan bij delta. 

Een fictief voorbeeld om te begrijpen dat  Omikron wel sneller besmet dan delta, maar toch 
niet besmettelijker is: Stel dat persoon A bij Omikron al na twee dagen twee anderen besmet. 
Die twee besmetten twee dagen later elk twee personen, die vervolgens na twee dagen ook elk 
twee mensen besmetten. Zo zijn in zes dagen veertien mensen besmet geraakt. Stel ook dat 
het bij delta vier dagen duurt voordat iemand anderen besmet. Dan duurt het twaalf dagen 
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voordat veertien mensen zijn besmet. Bij Omikron gaan de besmettingen dus mogelijk sneller, 
maar het aantal besmette mensen is gelijk.  
 
Dat is mogelijk wat in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng is gebeurd. Het aantal 
besmettingen liep er in korte tijd snel op, maar de piek was niet hoger dan bij delta, en de 
epidemie doofde er sneller uit. 
 
In combinatie met een milder ziekteverloop, zou Omikron dus een minder grote impact 
kunnen hebben dan in de gemodelleerde donkere scenario's. Maar dan moeten dus wel alle 
kwartjes de goede kant opvallen. 
 
In omliggende landen zijn er minder vergaande maatregelen genomen. Is dat omdat ze daar 
op tijd geboosterd hebben, of gaan die andere landen gauw volgen?  
 
Van Dissel: ‘Ik denk het laatste. We zien al dat verschillende landen extra maatregelen nemen, 
of dat de medische experts de politici daartoe oproepen, in Duitsland, Denemarken en België.’ 
U suggereerde eerder al eens dat de timing van het boosteren in Nederland wel eens ideaal 
zou kunnen zijn. 

Van Dissel: ‘De achterliggende gedachte is dat het effect van boosteren op Omikron mogelijk 
maar tijdelijk is, weken tot maanden. Dat zou betekenen dat als je het eerder gegeven hebt, 
je opnieuw moet boosteren. Daar zie je tekenen van in Israël waar een deel van de bevolking 
een vierde vaccinatie krijgt. Hoe korter de booster op de toename van de besmettingen, hoe 
beter.’  

Moeten we in Nederland richting de zomer ook opnieuw boosteren, zoals in Israël? Van Dissel: 
‘Dat hangt echt af van hoe deze golf gaat verlopen. Iedereen wil natuurlijk een heel duidelijk 
punt aan de horizon. Maar je hebt ook situaties waarin het punt aan de horizon steeds 
verandert, en we ons daarop aan moeten passen.    

Maar is er een scenario denkbaar waarin we niet elke half jaar of jaar gaan boosteren? Van 
Dissel: ‘Dat is echt nog in een kristallen bol kijken, wat mij betreft. We staan nu aan de 
vooravond van een Omikron-toename. Daar gaan we nog zo veel van leren. Wat als er daarna 
weer een andere variant komt?’ 

‘En je wilt, als je vaccineert, een zo specifiek mogelijk vaccin hebben. In feite is de immuniteit 
van dit vaccin prima, maar het is gericht op een virus dat er niet meer is. Omdat het virus 
nog veel kenmerken heeft van het oude is er nog bescherming, maar bij de volgende variant 
kan dat nog minder zijn.’ 

Bij de persconferentie zaterdag zei u dat het virus een andere jas heeft aangetrokken. Daarmee 
werd de indruk gewekt dat het vaccin niet meer werkt, terwijl er nog wel degelijk bescherming 
is tegen ziekenhuisopname. 

Van Dissel. ‘Natuurlijk. Het is een vergelijking die je op dat moment maakt om uit te leggen 
dat het afweersysteem herkenning nodig heeft. Als het virus z'n eigenschappen dusdanig 
verandert, dan hebben antistoffen moeite het goed te herkennen.’ 

Nu stelt u het heel zwart-wit. Van Dissel: ‘Natuurlijk. Als de kleur van de jas verandert, 
betekent het nog niet dat de antistoffen niet de vorm van de jas kunnen herkennen. Na twee 
vaccins is de bescherming tegen ziekenhuisopnames door Omikron nog altijd tussen de 60 en 
80 procent. Dat is dus lager dan Delta, maar ook niet nul.’ 

Eind september adviseerde het OMT de 1,5-meterregel los te laten, en in plaats daarvan de 
coronapas in te voeren. Dat werd later teruggedraaid. Hoe realistisch is het dat komend jaar 
de 1,5-meter opnieuw wordt losgelaten? 
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Van Dissel: ‘Dat hangt ervan af van hoe Omikron verloopt. En ik denk wat we ons meer en 
meer realiseren dat het met Omikron ook nog niet gedaan is. Zolang grote delen van de wereld 
nog niet gevaccineerd zijn of een infectie hebben doorgemaakt, is de kans dat er een volgende 
variant zal komen. Het vraagt om een ander perspectief op de lange termijn. Tenzij we in staat 
zijn de vaccins veel sneller aan te passen, en dat gaat al steeds soepeler, wil je kunnen 
terugvallen op maatregelen zoals de 1,5 meter.’ Bron: NOS, 25 december 2021. 

Rusland meldt 24.946 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur 

De Russische autoriteiten hebben het afgelopen etmaal 24.946 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Gisteren waren er 24.703 nieuwe gevallen. 
Het dodenaantal is de afgelopen 24 uur gestegen met 981. Bron: AD, 25 december 2021. 

Wereldwijd zijn rond de kerstdagen meer dan 4500 vluchten geannuleerd 

De Omikron-variant schopt over de hele wereld vluchtschema's van 
luchtvaartmaatschappijen in de war. Wereldwijd zijn rond de kerstdagen meer dan 4500 
vluchten geannuleerd. Nog eens duizenden andere vluchten liepen vertraging op, aldus 
trackingwebsite Flightaware.  

Alleen al vandaag gaan zeker 2000 vluchten niet door. Een dag eerder ging het om zeker 2400 
annuleringen. Daarnaast waren die dag zeker 11.000 vluchten vertraagd. Op zondag gaan al 
zeker 600 vluchten niet door. 

Piloten, stewardessen en ander personeel hebben zich ziek gemeld of moesten 
in quarantaine na blootstelling aan corona. Onder de maatschappijen met grote problemen 
zijn onder andere Lufthansa, Delta Air Lines en United Airlines. Ook andere maatschappijen 
werden gedwongen vluchten te annuleren tijdens een van de piekperiodes in het jaar. Volgens 
de website van Schiphol gaat een aantal vluchten van KLM vandaag niet door, al is de exacte 
reden daarvoor niet bekend. 

Chinese luchtvaartmaatschappijen namen het grootste aantal annuleringen voor hun 
rekening. China Eastern schrapte ongeveer 480 vluchten, wat neerkomt op een vijfde van het 
aantal vluchten. Air China houdt zaterdag 15 procent van zijn geplande vluchten aan de 
grond. Bron: AD, 25 december 2021. 

Geen ic-bed beschikbaar, dus gaat chirurg naar patiënt voor 
levensreddende operatie: ‘Held’  

Alewijn (62) lag in coma op de ic en móest snel worden geopereerd om te kunnen blijven leven. 
Maar het ziekenhuis waar dat moest gebeuren, lag ramvol met coronapatiënten. Er was geen 
enkel bed voor hem over. De Rotterdamse traumachirurg Jefrey Vermeulen bedacht een list: 
‘Dan maar met mijn koffertje en operatiespulletjes naar hém toe.’   

Het was in de avond van 10 september, Alewijn voelde zich helemaal niet goed. Hij ging naar 
bed met pijn op zijn borst. 's Nachts kreeg hij een hartaanval. Zijn vrouw Erma de Groot (73) 
belde vanuit hun huis in Gorinchem driftig naar 112. Het was allemaal heel spannend, en de 
ambulance liet behoorlijk lang op zich wachten. ‘Eigenlijk ietsje te lang voor Alewijn, 
misschien, al kan je dat de ambulancedienst niet kwalijk nemen, ze hebben het zo druk 
nu.’  Bron: AD, 25 december 2021. 
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In de stad Xian werd vandaag getest op coronabesmetting. © Reuters 
 
China bezorgd om nieuwe besmettingsgolf vlak voor de Olympische 
Winterspelen 
 
China heeft vandaag 140 nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus gemeld, het 
hoogste aantal in vier maanden. Ook langs de grens met Vietnam laait het virus op. 
 
De cijfers vallen samen met zorgen om de miljoenstad Xian, waar sinds donderdag 13 miljoen 
mensen in lockdown zitten. Van de 140 nieuwe infecties werden er volgens een verklaring van 
de Chinese Nationale Gezondheidscommissie 87 lokaal overgedragen, tegen 55 een dag eerder. 
China is zeer alert over mogelijke nieuwe besmettingshaarden, omdat het land zich voorbereid 
op het houden van de Olympische Winterspelen in februari in de hoofdstad Peking. Volgens 
staatsmedia worden die Spelen een groot succes en zal China dan ook laten zien hoe efficiënt 
het werkt in de strijd tegen corona in vergelijking met westerse landen die ‘hebben gefaald 
hebben hun burgers te beschermen.’ 
 
Ondanks grote inspanningen om het aantal besmettingen tot een minimum te beperken, 
neemt het aantal gevallen de laatste dagen toch toe. Televisiebeelden van staatsomroep CCTV 
toonden lange rijen wachtenden buiten testcentra in Xian. Volgens strikte inperkingsregels 
mogen huishoudens in Xian sinds donderdag elke twee dagen maximaal één gezinslid naar 
buiten sturen om basisboodschappen te doen. Bewoners moeten speciale toestemming krijgen 
van hun werkgever of de lokale autoriteiten om de stad te verlaten. 
 
Ook bewoners van de stad Dongxing, in het zuiden aan de grens met Vietnam, werd woensdag 
een quarantaine opgelegd. Dit nadat één persoon bij een routinecheck positief had getest. 
Inmiddels zijn duizenden ambtenaren gemobiliseerd om iedereen in de stad te testen. De 
douanediensten die jaarlijks miljoenen tonnen aan goederen en voedsel inklaren uit Vietnam 
zijn ook tijdelijk stilgelegd. Duizenden vrachtwagens staan vast aan de grens. Aan Chinezen 
die in Hanoi verblijven is gevraagd om voorlopig niet naar huis toe te komen.   
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Overigens is het aantal officiële besmettingsgevallen in China nog altijd extreem laag in 
vergelijking met uitbraken elders in de wereld, maar volgens de Chinese autoriteiten is het 
nog steeds te veel, zeker nu de Spelen in aantocht zijn. 127 coronabesmettingen op 13 miljoen 
inwoners zou in de meeste landen als een succes worden omarmd en tot promoties leiden, 
maar niet in China. 26 regeringsfunctionarissen van Xi’an zijn gestraft omdat ze het virus niet 
hebben kunnen intomen, meldde een partijorgaan vrijdag. Chinese ambtenaren op lagere 
niveaus krijgen vaker de schuld als de centrale leiding meent dat ze het virus in hun gebied 
niet voldoende onder controle hebben gekregen. Vaak volgen dan ontslagen of degradaties. 
 
De gevallen van Xi’an hebben zich tot dusver verspreid naar vijf andere steden, waaronder 
Peking, volgens de staatsmedia. Dit wakkert de vrees aan over hoe snel het virus zich in het 
land verspreidt. China heeft 100.871 symptomatische gevallen en minder dan 5000 doden 
gemeld sinds het virus eind 2019 voor het eerst in de stad Wuhan verscheen, wat overigens 
niet wordt erkend door de Chinese autoriteiten. Bron: AD, 25 december 2021.  
 

 

Lennie Bunnik. © Peter Franken 
 
1,5 jaar na corona ging het beter met Lennie, tot ze simpele verdoving 
kreeg bij de tandarts 
 
Het bed is uit de kamer, op die plek staat nu de bench van hond Buddy, maar verder is er 
nog weinig verbeterd sinds Lennie Bunnik (41) ruim anderhalf jaar geleden corona kreeg en 
niet meer beter werd. Ze blikt terug op het afgelopen jaar, waarin ze Long Covid een gezicht 
gaf en duidelijk maakte dat dit iedereen kan overkomen. 
 
‘Ik zou graag volmondig zeggen dat het beter gaat, maar dat is niet zo’, vertelt Lennie. Haar 
ogen staan helderder dan driekwart jaar geleden toen ze vertelde hoe het is om al een jaar 
ziek te zijn nadat ze corona kreeg, maar het contrast met haar leven vóór corona is 
onvoorstelbaar groot. Bron: AD, 25 december 2021. 
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Besmeurde babypoppen in de Hofvijver gedumpt. © District8  

Besmeurde babypoppen in lijkkisten in de Hofvijver gedumpt, vier 
verdachten aangehouden 

In de Hofvijver in de binnenstad van Den Haag zijn vannacht meerdere babypoppen gedumpt, 
die besmeurd waren met allerlei teksten als ‘big pharma scam’, 'genocide’ en ‘pedo.’  In 
sommige hoofden zat een injectiespuit. Er zijn vier verdachten aangehouden.  

‘De Hofvijver is een locatie waar wij scherp zijn op wat er gebeurt rond het Binnenhof. 
Zodoende zijn de poppen opgemerkt’, laat een politiewoordvoerder weten. Na de vondst werd 
de hulp van de brandweer ingeroepen, die de voorwerpen uit het water haalde. Dat gebeurde 
met de hulp van duikers.  

In de directe omgeving van de Hofvijver hield de politie later in de nacht vier verdachten aan. 
Bron: AD, 25 december 2021.   

 

Jaap Donker. © Angeliek De Jonge  
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Jaap was baas van ‘coronabedrijf’ GGD, nu waakt hij over jouw veiligheid: 
‘Gaat om actie en onmiddellijke reactie’ 

De man van het coronabedrijf van de GGD regio Utrecht is nu ruim een maand de baas van 
de Veiligheidsregio Utrecht. Van gezondheid naar veiligheid dus. Geen punt voor Jaap Donker. 
Hij is actie en reactie in één lichaam. 

Donkers werkkamer in het provinciehuis is nog kaal en ietwat onpersoonlijk. Daar gaat hij de 
komende tijd wat aan veranderen. Zijn oude werkhok, toen hij nog directeur publieke 
gezondheidszorg van de GGD regio Utrecht was, hing vol fraaie posters en was gezellig 
druk. Bron: AD, 25 december 2021. 

 

Hans mag eindelijk zijn zoontje Gijs knuffelen. Hier op de intensive care is de enige foto 
gemaakt waarop het gezin Oostendorp compleet is te zien. © Miranda Van Assema 
 
Vier keer kon Hans zijn pasgeboren zoontje Gijs zien, toen overleed hij 
op de IC 
 
Vier keer heeft Hans (41) zijn pasgeboren zoontje Gijs nog kunnen zien. Toen overleed hij op 
de intensive care aan corona. Op Instagram vertelt zijn vrouw Marleen (38) open en eerlijk 
over het ingewikkelde rouwproces dat een jong gezin als het hare doormaakt. ‘Soms laat het 
leven je gewoon fucking in de steek. Maar ik ben er toch een rijker mens van geworden.’ Bron: 
AD, 25 december 2021.  
 
Nog meer tegenslag voor Raymond van Barneveld: ‘Helaas positief getest 
op corona’ 
 
Het zit Raymond van Barneveld niet mee. Na de pijnlijke uitschakeling op het WK darts heeft 
de vijfvoudig wereldkampioen nu ook nog eens positief getest op corona. Hij blijft de komende 
dagen in quarantaine in Londen.  
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‘Helaas moet ik melden dat ik positief ben getest op Covid-19. Op dit moment heb ik koorts 
en kamp ik met enorme vermoeidheid’, zo laat Van Barneveld via Instagram weten.  
 
Van Barneveld had naar eigen zeggen tijdens de partij met Rob Cross geen last van 
symptomen, maar na afloop voelde hij zich kortademig en kreeg hij koorts. ‘Ik heb direct mijn 
manager Ben de Kok gebeld en hij adviseerde me om onmiddellijk naar het hotel te gaan en 
geen interviews te geven om elk risico te vermijden. We hebben inmiddels met de PDC en Rob 
Cross over de situatie gesproken.’ Wat de mogelijke gevolgen voor Cross zijn, is nog niet 
bekend. Bron: AD, 25 december 2021. 
 
‘Zolang Baudet een zeteltje, een inkomen en aanbidders heeft, vindt hij 
het wel prima’ 
 
In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine 
gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: Thierry Baudet. Hij wilde 
‘ophef’ rond zijn Forum voor Democratie - en kreeg het. De partij lijkt daardoor dit jaar wel in 
de politieke marge te zijn beland. Een hoekje van ‘leegte en gekte’, zeggen criticasters.  
 
Het was eind september en niemand in de Tweede Kamer die nog opkeek van de woorden van 
Thierry Baudet. In een debat had Baudet gezegd dat corona het ‘alibi’ was geweest om ‘een 
QR-maatschappij’ te stichten. Een ‘nieuwe wereldorde’ waarbij iedere burger continu in de 
gaten zou worden gehouden ‘naar Chinees model.’ Bron: AD, 25 december 2021.  
 
Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gedaald 
 
Het aantal coronapatiënten dat momenteel in de Nederlandse ziekenhuizen ligt, is het 
afgelopen etmaal verder gedaald. Op eerste kerstdag liggen er 1978 mensen in het ziekenhuis 
met Covid-19, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecenrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 148 minder dan een dag eerder. 
 
In totaal worden nu 534 personen behandeld op de intensive cares. Dat zijn er 12 minder dan 
vrijdag. Wel zijn er 22 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic. Doordat er meer mensen 
overleden of de afdelingen mochten verlaten, ging de bezetting toch omlaag. 
 
Op de verpleegafdelingen worden momenteel 1444 coronapatiënten verzorgd, een daling van 
136 ten opzichte van een dag eerder. Het aantal nieuwe opnames was hier 161, maar omdat 
er ook meer mensen de afdelingen verlieten, daalde de bezetting toch. Bron: AD, 25 december 
2021. 
 
Valse uitnodigingen voor booster onderwijspersoneel in omloop 
 
Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland waarschuwt voor een nepbericht dat rondgaat over 
onderwijspersoneel dat voorrang zou krijgen bij de boostervaccinaties. Dit is onjuist, zegt de 
GGD. 
 
‘In verschillende GGD-regio's zien wij onderwijspersoneel op priklocaties verschijnen met een 
afspraak op basis van een fake bericht’, staat in een verklaring.  
 
De organisatie wijst op het huidige beleid, waarbij mensen van oud naar jong een prik 
krijgen. ’Deze oproepen voor specifieke groepen worden uitsluitend door het ministerie van 
VWS en de GGD'en gedaan.’ Het is niet bekend hoe breed het nepbericht is verspreid. Bron: 
AD, 25 december 2021.  
 
Via verschillende online-kanalen doet het nieuws de ronde dat onderwijspersoneel voorrang krijgt 
tijdens de lopende boostercampagne. Dit is onjuist.   
 
‘In verschillende GGD-regio’s zien wij onderwijspersoneel op priklocaties verschijnen met een 
afspraak op basis van een fake bericht. De GGD’en kunnen deze mensen niet helpen’, aldus GGD 
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GHOR Nederland. Het beleid is dat de GGD’en van oud naar jong prikken en dat gaat zeer snel. 
Vandaag is iedereen die in 1973 of eerder is geboren opgeroepen om online een afspraak te maken. 
Deze oproepen voor specifieke groepen worden uitsluitend door het ministerie van VWS en de 
GGD’en gedaan. GGD GHOR Nederland weet niet hoe breed dit specifieke fake bericht is verspreid. 
Bron: GGD/GHOR, 25 december 2021.   
 
Kamer van Koophandel haalt website en diensten offline vanwege 
beveiligingslek 
 
De Kamer van Koophandel (KVK) heeft uit voorzorg sinds vrijdag de website en andere online 
diensten uit de lucht gehaald vanwege het beveiligingsgat in de software Log4j.  
 
Dit doet de organisatie na een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum dat 
mogelijk de feestdagen kunnen worden gebruikt om IT-systemen binnen te dringen, is te lezen 
op de website. 
 
Het beveiligingslek in de veelgebruikte software werd eerder deze maand bekend. 
Kwaadwillenden blijken de controle over Log4j te kunnen overnemen, wat al 
honderdduizenden keren is geprobeerd. 
 
De website en andere applicaties, waaronder de KVK-App, zijn maandagochtend vanaf 07.30 
uur weer in de lucht. ‘KVK beheert een basisregistratie, met gegevens die wij moeten 
beschermen’, is te lezen op de website. ‘Bovendien maken wij onderdeel uit van verschillende 
ketens met andere partijen, die niet altijd 100 procent zekerheid kunnen geven gezien de 
kwetsbaarheid in Apache Log4j. Gecombineerd met de waarschuwing van het NCSC, vindt 
KVK het verstandig om de digitale dienstverlening in ieder geval gedurende de kerstdagen 
tijdelijk offline te halen.’ Bron: AD, 25 december 2021.  
 
Corona-ontkenner en ’sterkste man van België’ overleden aan gevolgen 
van covid 
 
Kickbokser Frédéric Sinistra zou in een ziekenhuis in het Belgische Luik zijn overleden aan 
de gevolgen van corona. Dit melden Belgische media. De 41-jarige Sinistra werd ooit de 
’sterkste man van België’ genoemd. Hij was een overtuigd corona-ontkenner en weigerde zich 
te laten vaccineren 
 
Sinistra overleed naar verluidt al op 15 december. Hij is drievoudig wereldkampioen 
kickboksen. 
 
Sinistra was een monument in de internationale wereld van de vechtsport. Collega’s 
omschreven ’The Undertaker’ wel eens als de ’sterkste man van België.’ De krachtpatser uit 
Luik werd eind november echter opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, die 
vooral zijn longfunctie had aangetast. Sinistra weigerde echter steevast de woorden ’covid’ en 
’corona’ uit te spreken.  
 
Volgens Belgische media had hij zichzelf laten ontslaan uit het ziekenhuis, maar is dus enkele 
dagen later overleden aan de gevolgen van de besmetting. Op 13 december schreef Sinistra 
nog op Facebook: „Bedankt voor jullie steun. Ik ben thuis aan het herstellen, zoals het hoort. 
Ik zal duizend keer sterker terugkomen.’  
 
Vice schrijft dan weer dat Sinistra geloofde dat zijn relatief jonge leeftijd en fysieke conditie 
hem voldoende bescherming zouden bieden tegen eventuele Covid-19-symptomen. Maar op 
16 december komt naar buiten dat hij is overleden. Als gevolg van ’ademhalingsproblemen’ , 
weet Sudpresse te melden. 
 
Sinistra werd eerder deze week begraven. In de vechtsportwereld rond Sinistra werd met 
verslagenheid gereageerd op zijn overlijden. Op zijn eigen Instagramaccount heeft zijn vrouw 
ook gereageerd. Hierin ontkent zij dat haar man is overleden aan Covid-19. „Mijn echtgenoot 
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is niet overleden aan Covid. Hij zou nooit hebben geaccepteerd dat wat hem is overkomen, 
wordt gebruikt om angst te zaaien.’ Bron: De Telegraaf, 25 december 2021.  
 
De kickbokskampioen uit Luik die niet in corona geloofde: Fred ‘The 
undertaker’ Sinistra (41) is overleden  
 
De Luikse kickbokser Fred Sinistra (41), die meermaals Belgisch, Europees en 
wereldkampioen werd, is overleden. Eind november was hij in het ziekenhuis opgenomen op 
intensieve zorg met een coronabesmetting, maar ging hij op eigen initiatief snel weer naar 
huis. Volgens Franstalige media was Sinistra een ontkenner van de coronapandemie en zou 
hij ‘COVID-19’ nooit hebben willen uitspreken. 
 
Fred ‘The undertaker’ Sinistra uit Luik staat in de vechtsportwereld bekend als een grote 
kampioen. Hij werd meerdere keren Belgisch, Europees en wereldkampioen kickboksen. Op 
donderdag 16 december werd zijn dood bekendgemaakt op zijn sociale media, wat een 
schokgolf teweegbracht. Vorige week vrijdag was er een groots eerbetoon door mensen uit de 
bokswereld in Luik, afgelopen dinsdag is hij begraven. 
 

 
 

 
 
@ Fred Sinistra, instagram 
 
Details over de exacte omstandigheden van zijn dood zijn er niet. Wel werd Sinistra eind 
november op de afdeling intensieve zorg van het universitair ziekenhuis in Luik opgenomen 
met wat naar alle waarschijnlijkheid COVID-19 was. ‘Naar alle waarschijnlijkheid’, want 
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volgens Franstalige media was Sinistra een ontkenner van de coronapandemie. Naar verluidt 
zou hij zelfs het begrip ‘COVID-19’ nooit hebben willen uitspreken. 
 
In berichten die Sinistra op sociale media postte na zijn ziekenhuisopname, wordt alleszins 
met geen woord gerept over corona. ‘Ik moet helaas een bokskamp in de Franse stad Nîmes 
op 4 december annuleren. Ik walg ervan, maar ik leef nog dankzij mijn vrouw en mijn coach. 
Mijn longen worden aangevallen door veel ziektes. De ontstekingswaarden liggen op 165, 
terwijl het tussen 0 en 5 moet zijn’, schreef hij cryptisch. 
 
Coach Osman Yigin vertelde aan Franstalige media dat hij Sinistra gedwongen had om naar 
het ziekenhuis te gaan. ‘Ik heb hem gezegd dat ik hem niet meer wilde trainen als hij niet naar 
het ziekenhuis zou gaan’, klonk het na Sinistra's overlijden. 
 
Sinistra volgde het gebod van zijn coach op, maar bleef niet lang in het ziekenhuis. Hij wilde 
na enkele dagen terug naar huis en liet zich op eigen initiatief uit het ziekenhuis ontslaan. 
Thuis zou hij zich volgens Franstalige media beholpen hebben met een zuurstoffles. Zijn 
laatste bericht dateert van 13 december. ‘Voor iedereen die mij al jaren steunt, vooral voor 
deze laatste beproeving waar ik echt de dood heb gezien, dank u uit de grond van mijn hart’, 
is het slot van zijn lange boodschap. Sinistra overleed op 15 december.  
 
Twee dagen geleden schreef de vrouw van Sinistra een lang en emotioneel bericht op zijn 
sociale media, waarin ze met klem tegenspreekt dat haar man overleden is aan COVID-19. 
‘Hij zou nooit geaccepteerd hebben dat wat er met hem gebeurd is, werd gebruikt om angst te 
verspreiden en vaccinatie te promoten.’ ‘Ik maak er een erezaak van en ik zal tot het einde 
strijden om de waarheid te herstellen en zijn naam te zuiveren van al die laster, zowel over 
zijn familie als over zijn overlijden.’ Volgend jaar zou er volgens de echtgenote een film over 
het leven van Sinistra uitkomen. Bron: VTL NWS, 25 december 2021.    
 
Kleine kans op corona tijdens feestdagen, 'maar het valt niet uit 
te sluiten' 
 
Corona oplopen tijdens de feestdagen zal gelukkig niet heel gemakkelijk gebeuren. 
LUMC-epidemioloog Olaf Dekkers acht de kans op besmetting klein, 'maar zeker 
niet uit te sluiten.’ Wees dus voorzichtig in gezelschap tijdens het kerstdiner.  
 
Op dit moment lopen er in ons land ongeveer 50.000 besmettelijke mensen rond. 
Dagelijks noteert het RIVM nog meer dan 10.000 nieuwe gevallen en iedereen die 
besmettelijk is, blijft dat ongeveer voor vijf dagen. Aangezien niet iedereen een 
coronatest doet, zijn er volgens Dekkers momenteel waarschijnlijk een stuk meer 
mensen die het virus kunnen doorgeven. 
 
Maar hoe groot is dan de kans dat je tijdens het kerstdiner daadwerkelijk het virus 
oploopt? Dat valt lastig te zeggen, aldus de epidemioloog. De groep besmettelijke 
mensen is natuurlijk niet gelijk verdeeld over het land. Besmettingen komen vaak 
voor in clusters, bijvoorbeeld binnen hetzelfde huishouden of in een studentenflat. 
 
Zit je (stiekem) met een grote groep aan tafel? Let dan goed op, waarschuwt 
Dekkers. ‘Hoe groter de groep, hoe groter de kans dat daar iemand met corona 
tussen zit.’ Vanwege de harde lockdown mag je tijdens kerst officieel maar vier 
bezoekers ontvangen, maar daar gaat lang niet iedereen zich aan houden, blijkt 
uit onderzoek van Hart van Nederland. 
 
Uiteraard speelt vaccinatie ook een belangrijke rol in de kans op virusoverdracht. 
Maar het verschil in besmettelijkheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden 
is niet meer zo duidelijk als eerder in de coronacrisis, mede door de Omikron-
variant. ‘De werking van vaccins neemt af en dan is het de vraag wie er al een 
boosterprik heeft gehad’, legt Dekkers uit. De epidemioloog geeft tot slot wat tips 
voor 'veilige' feestdagen: neem klachten serieus, laat je testen en blijf in de 
tussentijd in quarantaine. Houd tijdens het kerstbezoek genoeg afstand van elkaar 
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en zorg binnen voor voldoende ventilatie. ‘Dan moet het goed kunnen gaan’, is zijn 
verwachting. Bron: Hart van Nederland, 25 december 2021. 
 
Ook corona krijgt ADO-aanvaller Kishna niet klein: 'Het plezier is terug' 
 
Op Sportpark Prinses Irene in Rijswijk zijn nog drie spelers na de training van ADO Den Haag 
op het veld te vinden. Ricardo Kishna en Sem Steijn nemen reservekeeper Youri 
Schoonderwaldt onder vuur. En even later mikt Kishna de bal tot hilariteit van de omstanders 
over 50 meter precies door de poort van het hek. 
 
‘Het plezier is helemaal terug’, zegt de 26-jarige Kishna na de training halverwege december. 
Dat plezier is voor iemand met zijn verleden niet vanzelfsprekend. Binnen in een kamertje op 
het tijdelijke trainingscomplex vertelt hij waarom het jaar voor hem nog mooier kan eindigen. 
Zijn vriendin staat op het punt te bevallen van hun tweede kindje. 
 
Kishna dacht alle pech achter zich te hebben gelaten bij de start van de voorbereiding met 
ADO. Verschillende zware knieblessures, angstaanvallen en een depressie deden hem diep 
vallen. In het zwarte gat vond hij het licht. Het leven lachte hem toe hartje zomer. Fit en vol 
verwachting. 
 

 

Ricardo Kishna aan de dribbel tegen Telstar @ Pro Shots 

Met de stemming in het land zwaaide ook die van Kishna om. Premier Mark Rutte bracht 
tijdens een van zijn coronapersconferenties in juli de ontmoedigende boodschap dat de eerder 
aangekondigde versoepelingen vanwege het exploderende aantal corona-infecties met de 
deltavariant weer moesten worden teruggedraaid. 
 
Kishna had op dat moment een afspraak staan voor een eerste vaccinatie bij de GGD en had 
bij de drogist een pakketje zelftests gehaald. Toch eens proberen, dacht hij. Stokje in de neus, 
stokje in het buisje, stokje uit het buisje en even wachten. Daar verschenen weldra twee 
streepjes.  
 
‘Volgens mij doet dat ding het niet’, zei Kishna tegen zijn vriendin. De streepjes stonden voor 
nieuwe tegenslag. Kishna had corona. De klachten die kwamen, waren allerminst mild. 
‘Knallende koppijn en koorts’, blikt Kishna terug. ‘Ik heb een week in bed gelegen.’ 
 
Ook de vriendin van Kishna testte enkele dagen later positief. Vanwege astma behoorde ze tot 
een risicogroep. Bovendien was ze zwanger, zorgen in huize Kishna. Gelukkig vielen de 
klachten bij de vriendin mee. Toen hij na een week van hevige pijn voorzichtig zijn bed verliet, 
was de ellende voor Kishna nog niet voorbij.  
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‘Ik bleef heel erg hoesten’, zegt Kishna. ‘Het sloeg op mijn longen en ik kreeg een 
longontsteking. Af en toe liep ik een rondje in de buurt. Dat was al een enorme opgave. Ik had 
nooit gedacht zo ziek te worden van het virus. Als topsporter en fitte jongen denk je een goede 
weerstand te hebben. Dat viel behoorlijk tegen. Ik kon bijna niks meer.’ 
 
Zes weken zat Kishna na zijn positieve test thuis. De gedachte aan een nieuwe herstelperiode 
kon hij moeilijk verdragen. Zijn motivatie daalde naar het nulpunt. Niet voor het eerst in zijn 
loopbaan dacht hij aan stoppen. Over zijn diepe dalen vertelt Kishna, zoals al eerder, in alle 
openheid. ‘Als ik met mijn mindere ervaringen een of twee mensen kan helpen, is dat al pure 
winst.’ 
 
Op 17 september 2017 sloeg het noodlot toe bij Kishna. In zijn tweede eredivisiewedstrijd voor 
ADO, uitgerekend tegen Ajax, de club waar hij als groot talent doorbrak, scheurde hij zijn 
voorste kruisband af. Met zijn dochter voor het eerst op de tribune. Het herstel verliep na een 
eerste operatie verre van voorspoedig.  
 
Kishna doet in het kamertje in Rijswijk de beweging voor die hij eindeloos moest oefenen. ‘Elke 
dag vijf uur lang in zo'n slee en dan heen en weer’, zegt hij, terwijl hij zijn been langzaam op 
en neer beweegt. Hij slaakt een diepe zucht. ‘Ik keek wedstrijden, maar kon zelf niet meedoen. 
Ik kon mijn energie niet kwijt en ging gamen tot diep in de nacht.’ 
 
‘Van het een kwam het ander’, gaat Kishna verder. ‘Ik ging me heel slecht voelen, had 
hartkloppingen, kreeg schokjes in mijn hoofd en als ik opstond, voelde het alsof mijn benen 
weg waren. Alsof ik elk moment in elkaar kon zakken. Heel beangstigend. Was de ene kwaal 
weg, kwam de ander. Een slopende strijd. Ik dacht dat ik dood kon gaan.’ 
 
Van de mensen om hem heen kreeg Kishna steun en met hulp van een psycholoog begon hij 
ook meer te begrijpen waar hij last van had. Zijn symptomen duidden op angstaanvallen en 
een depressie. Die diagnose maakte hem rustiger, maar de klachten verdwenen niet direct. 
Kishna wilde zeker weten dat hem lichamelijk niets mankeerde en liet in Duitsland zijn 
lichaam volledig onderzoeken. 

‘Daar kwam uit dat ik kerngezond was, een gezond hart had en geen hartaanval zou krijgen’, 
zegt Kishna. Een reis naar Los Angeles met zijn gezin in februari 2020 zorgde voor de 
definitieve ommekeer. ‘We hebben alleen maar leuke dingen gedaan en ik kreeg weer een 
normaal ritme, Dat was voor mij het kantelpunt. Vanaf toen ging het weer echt beter met mij. 
Het beste medicijn.’  

Na 1.168 dagen maakte Kishna op 28 november 2020 zijn rentree in de eredivisie. In tranen 
verliet hij na het duel met sc  Heerenveen het veld. Zijn rentree was een moment van vreugde 
voor hemzelf, maar na drie jaar afwezigheid was hij logischerwijs nog niet de Kishna van 
voorheen en de slechte prestaties van ADO maakten echt genieten moeilijk. 

Terug op de training bij ADO Den Haag na het herstel van corona had Kishna het in september 
zwaar. Even hardlopen en Kishna was al kapot. Heel langzaam werd hij weer fit. Op 22 
oktober, ruim drie maanden na zijn positieve test en zes maanden na zijn laatste wedstrijd in 
de eredivisie, maakte hij zijn rentree, als invaller tegen Excelsior in de eerste divisie. 

Snel vond Kishna zijn draai en een maand later maakte hij tegen FC Dordrecht zijn eerste 
goal in 2.217 dagen. Mede dankzij hem zette ADO tegen het einde van het jaar een sterke serie 
neer. 

Dartelend op de vleugel toont Kishna dat zijn voetballoopbaan ondanks alles nog springlevend 
is. Hij viert de feestdagen zoals nooit tevoren. Met een gelukkig en gezond gemoed en met een 
tweede dochter in zijn armen. Bron: NOS, 25 december 2021. 

Belgisch voetbalduel Kortrijk - Antwerp afgelast vanwege corona 
 
Het duel van zondag in de hoogste Belgische voetbalafdeling tussen KV Kortrijk en Antwerp 
wordt uitgesteld. Dat komt door een uitbraak van het coronavirus bij Antwerp, zo meldt de 
organiserende Pro League. Begin januari wordt een nieuwe datum vastgesteld. 
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Er zijn bij de spelers van The Great Old negen coronabesmettingen vastgesteld. Ook twee 
stafleden testten positief. 
 
‘Nadat er in de aanloop naar de wedstrijd tegen KRC Genk één speler positief testte, troffen 
we extra maatregelen om de verspreiding tegen te gaan’, zegt Antwerp. ‘Zo werd er bijvoorbeeld 
niet meer gezamenlijk gegeten, werd de A-selectie opgesplitst in kleine groepen die ieder een 
eigen kleedkamer toegewezen kregen en wordt er volop getest.’ 
 
‘Maar desondanks kregen we te maken met meer besmettingen’, vervolgt de club. De besmette 
personen vertonen allen milde symptomen. ‘Ze zijn gelukkig niet al te ziek’, zegt Antwerp. 
 
Antwerp staat momenteel op de derde plaats in de competitie. Kortrijk staat vier plaatsen 
lager. Bron: RTL Nieuws, 25 december 2021. 
 
Doelman Krul test positief op coronavirus 
 
Tim Krul heeft positief getest op het coronavirus. Dat meldt de doelman van Norwich City op 
zijn sociale media. Hij mist daardoor de thuiswedstrijd in de Premier League tegen Arsenal op 
tweede kerstdag. 
 
‘Ik ben opnieuw positief getest’, zegt de international. ‘Hopelijk brengt 2022 voor iedereen 
beter nieuws.’ In de Premier League zijn voor zondag al meerdere duels afgelast, vanwege veel 
coronabesmettingen bij enkele clubs. Bron: 1 Limburg, 25 december 2021. 
 
Trainer Gerrard van Aston Villa mist twee duels wegens corona 
 
Trainer Steven Gerrard van Aston Villa heeft als zoveelste in de rij in de Premier League positief 
getest op het coronavirus. De voormalige vedette van Liverpool kan daardoor niet aanwezig 
zijn bij in elk geval de komende twee duels van zijn club. Aston Villa speelt de komende dagen 
eerst tegen Chelsea en vervolgens tegen Leeds.  
 
Gerrard kwam onlangs over van Rangers FC, waar hij werd opgevolgd door Giovanni Van 
Bronckhorst. Bron: RTL Nieuws, 25 december 2021.  
 
Steven Garrerd heeft positief getest op het coronavirus, zo meldt zijn club Aston 
Villa zaterdagavond. De manager zal in ieder geval de komende thuiswedstrijd tegen Chelsea 
op Boxing Day en het uitduel met Leeds United twee dagen later aan zich voorbij moeten laten 
gaan. 
 
Gerrard zal die twee wedstrijden thuis voor de televisie bekijken en hoopt op 2 januari weer 
van de partij te zijn, als Aston Villa op bezoek gaat bij Brentford. De afwezigheid van de oud-
middenvelder is een aderlating voor zijn ploeg, die onder zijn bewind de weg omhoog heeft 
gevonden in de Premier League. 
 
The Villans wonnen vier van de zes wedstrijden onder het bewind van Gerrard, die eind 
november werd aangesteld. Een knappe prestatie, temeer omdat Villa onder zijn voorganger 
Dean Smith vijf wedstrijden op rij had verloren. De enige duels die Gerrard verloor waren 
bovendien tegen de koplopers Manchester City en Liverpool. Villa bezet de tiende plek in de 
Premier League. Bron: Voetbal Zone, 25 december 2021. 
 
Na een jaar wachten tot ze elkaar konden zien door corona, zijn Frie en 
Maria deze kerst gelukkiger dan ooit 
 
Het zal je maar gebeuren: je bent vrijgezel en ontmoet iemand, maar het land zit in lockdown. 
Frie en Maria spraken elkaar daarom een jaar lang alléén via de telefoon. Het maakte hun 
relatie sterker dan ze ooit hadden gedacht. 
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‘Het heeft echt de basis gelegd. In een jaar tijd hadden we elke dag 2 uur telefonisch contact. 
Daardoor wisten we alles al van elkaar, behalve dat stukje fysiek contact. Corona heeft voor 
ons echt de weg geplaveid naar het geluk.’ 
 

 
 
Maria en Frie, eigen foto  
 
Frie Van Peer vertelt er vol overgave over: zijn bijzondere liefdesverhaal met Maria Schuuring, 
dat zonder corona nooit zo was gelopen. Het begon allemaal online: ‘We hebben elkaar ontmoet 
via Facebook, in een groep voor 50-plussers. Af en toe stuurde ik daar een lollig plaatje of een 
gifje en zo kwamen we in contact.’  
 
Echt contact met elkaar zoeken was toch nog even spannend. ‘In het begin stuurde ik haar 
dan soms een like, maar een vriendschapsverzoek sturen durfde ik niet heel goed. Uiteindelijk 
heb ik dat wel gedaan.’ 
 
Al snel bleken Frie en Maria elkaar gevonden te hebben op een moment dat ze het allebei hard 
nodig hadden. ‘Haar vader was net overleden en mijn vader was op dat moment stervende. 
We waren op zoek naar steun, niet zozeer naar liefde. En dat vonden we bij elkaar.’  
 
Toch ontstond er wel meer tussen de twee. Frie en Maria bleken heel veel gemeen te hebben. 
‘Na een tijdje kregen we echt gevoelens voor elkaar.’ 
 
Nederland zat alleen in lockdown en voor de prille geliefden was één ding duidelijk: ze wilden 
zich streng aan de coronaregels houden. ‘We wilden elkaar heel graag zien, maar besloten dat, 
zolang het allemaal zo gevaarlijk was, we niet naar elkaar op zoek zouden gaan. Elk risico om 
elkaar of anderen te besmetten wilden we uitsluiten.’ 
 
Pas als ze allebei volledig gevaccineerd zouden zijn, wilden ze elkaar ontmoeten. En dus zat 
er maar één ding op: de telefoon pakken. ‘We spraken elkaar elke dag. Ik denk dat maar heel 
weinig mensen dat een jaar vol kunnen houden. Gelukkig dachten we er exact hetzelfde over: 
dat we gewoon nog even geduld moesten hebben.’ 
 
Waar videobellen voor veel mensen een uitkomst was in coronatijd, deden Frie en Maria dat 
met opzet niet. ‘We hebben dat één keer gedaan en toen werd het zo groot en zo verdrietig, dat 
we dat emotioneel te zwaar vonden.’  
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‘Als je elkaar ziet, dan wordt het verlangen zo enorm sterk. Je ziet elkaar, maar kunt niet bij 
elkaar komen. Daarom besloten we dat niet meer te doen. Anders zouden we misschien rare 
beslissingen gaan nemen, waar we eigenlijk niet achter stonden.’ 
 
Eind juni van dit jaar werd het lange wachten dan eindelijk beloond: Frie en Maria hadden 
toen allebei hun tweede coronaprik binnen. De eerste échte ontmoeting kon er eindelijk 
komen. ‘We waren allebei bloednerveus. Ik heb haar van het station gehaald in Tilburg, waar 
ik woon. We kenden elkaar al heel goed, maar toen we elkaar in de ogen keken wisten we het 
zeker: dit zit goed.’  
 
‘Ze is meteen drie dagen gebleven en eigenlijk is ze nooit meer weggegaan. Eens in de twee 
weken gaat ze nu een weekend naar huis in Lelystad, voor haar kinderen. Maar ook dan 
hangen we nog het hele weekend met elkaar aan de telefoon.’ Frie is ervan overtuigd: in Maria 
heeft hij zijn soulmate gevonden. ‘Als ze weggaat, zegt ze altijd: 'Ik ben weer onderweg naar 
jou.’ 
 
Na tien jaar alleen voor Maria en 8 jaar voor Frie, zitten ze er voor het eerst in lange tijd met 
de feestdagen weer warm bij. ‘Dat is absoluut heel bijzonder. En ik weet niet hoeveel jaar ik 
al geen kerst meer heb gevierd. We gaan niet 'over the top', maar vieren het samen. We 
genieten van elkaar, eten wat en de kerstboom die er staat maakt het gezellig en warm.’  
 
Dat ze in deze moeilijke coronatijd de liefde hebben gevonden, vinden ze allebei maar wat 
bijzonder. ‘We vinden allebei dat we nooit het beginpunt van ons relatie mogen vergeten. 
Corona is onze redding geweest. In een jaar tijd hebben we alles, maar dan ook alles met 
elkaar besproken. Je hoeft niet direct op date, bij elkaar in te trekken en dat het dan na 3 
maanden helemaal misgaat. We hebben geleerd om op onszelf te vertrouwen.’ Bron: 
EenVandaag, 25 december 2021.  
 
Om 5 uur 's ochtends naar de kerstviering. Corona maakt Pauluskerk in 
Emmen inventief 
 
Middenin de nacht opstaan om naar een kerkdienst in Emmen te gaan. Dit deden op Eerste 
Kerstdag zo’n dertig mensen. Omdat er vanwege corona een streep ging door de mis op 
Kerstavond, werd er in de Pauluskerk een zogeheten dageraadsmis gehouden. Aanvang: vijf 
uur ‘s ochtends.  
 

 
 
Pastoor Stiekema en een deel van de kerkgangers tijdens de dageraadsmis. die op Eerste 
Kerstdag om vijf uur 's ochtends in de Pauluskerk in Emmen begon. Foto: Jan Anninga 
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Pastoor Peter Stiekema (59) herinnert het zich nog goed. Als klein jochie ging hij met zijn 
ouders en negen broers en zussen op Eerste Kerstdag naar de dageraadsmis in de katholieke 
kerk in Stadskanaal. ‘In alle vroegte met zijn allen naar de kerk en daarna met het hele gezin 
feestelijk en uitgebreid ontbijten. Het was de enige keer in het jaar dat mijn vader achter het 
fornuis ging staan. Hij bakte dan voor iedereen bloed- en leverworst.’ Bron: Dagblad van het 
Noorden, 25 december 2021. 
 
Leden Onze Taal kiezen wappie als woord van 2021 
 
De leden van Genootschap Onze Taal hebben wappie gekozen tot 'Onze Taal-woord van 2021.’ 
Dat maakte de directeur van Onze Taal, Vibeke Roeper, bekend in het NPO Radio 1-
programma De Taalstaat.  
 
Een wappie is ‘een persoon die een andere kijk op de feiten heeft, bijvoorbeeld als het gaat om 
het pandemiebeleid, en die daarom soms raar wordt gevonden.’ Deze mensen gebruiken 
wappie vaak zelf ook als geuzennaam. Het woord karakteriseert het jaar 2021 het best, vinden 
de leden: het is een afspiegeling van het ingrijpende coronabeleid en de kritiek daarop. 
 
Op de tweede plaats eindigde snottebellenprotocol (beleid dat bepaalt bij welke 
verkoudheidsklachten kleine kinderen naar school mogen) en derde werd pandemoe (de 
pandemie moe; gemoedstoestand die je kan overvallen na bijna twee jaar corona en 
coronamaatregelen). Bron: 1 Limburg, 25 december 2021.  
 
Oud-coronaminister Bruins over zijn plotse vertrek: 'Ineens sta je buiten 
je team'  
 
Bruno Bruins was als eerste coronaminister maandenlang hét gezicht van de pandemie. Nadat 
hij tijdens een Kamerdebat onderuit ging, moest hij stoppen en werd het stil. Met RTL Nieuws 
blikt hij terug op die hectische beginperiode. ‘Toen ik tijdens die live-uitzending dat briefje 
met daarop de eerste coronapatiënt kreeg, wist ik: dit wordt enorm.’ 
 
Of hij zelf corona heeft gehad? Waarschijnlijk wel, antwoordt de 58-jarige Bruno Bruins terwijl 
hij de deur van zijn nieuwe werkkamer opent. ‘Het was in het voorjaar 2020, net nadat ik was 
gestopt als minister. Mijn vrouw en ik zijn niet heel ziek geweest gelukkig. We zijn binnen 
gebleven, met een paar dagen was het over.’ 
 
Bruins is net begonnen met zijn nieuwe baan: staatsraad bij de Raad van State. Zijn 
werkkamer is nog wit en leeg, muren schreeuwen om wat kunstwerken. Met op de achtergrond 
muziek van Nile Rodgers, zijn grote idool, wil de oud-minister nog één keer terugblikken op 
die beginperiode van corona. De periode die zijn leven – én dat van miljoenen Nederlanders – 
zo veranderde. 
 
Hoe gaat het nu met u? 
‘Heel goed. Nadat ik onderuit was gegaan, heb ik drie maanden geslapen. Rust, dat is het 
enige dat ik wilde. In de zomer van 2020 ging het alweer beter en ben ik weer gaan werken, 
bij het Haagse ov-bedrijf HTM. Dat je 's ochtends de deur uit loopt en weer mag deelnemen 
aan een team, vind ik heerlijk.’   
 
U klapte er zomaar uit, denkt u daar nog vaak aan? 
‘Het moment dat ik onderuit ging, kan ik me niet meer herinneren. Dat ik opstond wel. Ik 
klapte er zomaar uit tijdens een lang coronadebat. In het Kamerrestaurant werd ik heel goed 
opgevangen. 'Colaatje, meneer Bruins?', werd er gevraagd. Niet veel later belde mijn vrouw. 
Mijn jongste had het zien gebeuren op tv: 'het gaat niet goed met papa.’ Ik ben naar huis 
gegaan met mijn chauffeur. Toen ik de voordeur thuis dichttrok, was er die stilte. Die stilte, 
dat was heel erg lekker.’ 
 
Waar ging het mis? 
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‘Ik was altijd een goede slaper, maar op een gegeven moment werd ik steeds om 4 uur 's 
nachts wakker. Ik weet precies welke radioprogramma's er midden in de nacht zijn. Toen ik 
onderuit ging, wilde ik alleen maar slapen. Weken heb ik overdag geslapen op mijn bankje in 
mijn werkkamer. Ik ben wel twintig keer begonnen aan de eerste bladzijde van Het achtste 
leven. Prachtig boek trouwens.  
 
Voelde het als falen? 
‘Jawel. Of, nou ja. Ik vond het heel erg vervelend dat ik het team moest verlaten. De 
coronacrisis had ons ministers tot een hecht team gemaakt. We deden dit als kabinet echt 
samen. Ik zat tijdens de ministerraad naast Ferd Grapperhaus. We konden elkaar goed 
vinden, een grap was nooit ver weg. We noemden elkaar Snuf en Snuitje. Maar toen lag ik er 
dus opeens uit en werd ik een toeschouwer. Een gewone burger die het coronanieuws in de 
krant moest lezen.’ 
 
Bruins werd in oktober 2017 minister voor Medische Zorg in het kabinet Rutte III. De eerste 
keer dat het woord 'corona' viel, kan hij zich niet precies meer herinneren. Het moet op een 
dag eind december 2019 zijn geweest, of begin 2020. Op 28 januari van dat jaar werd covid-
19 op de A-lijst van meldingsplichtige infectieziektes geplaatst. In omliggende landen doken 
allerlei coronagevallen op, het was wachten op onze eerste 'patiënt zero.’ 
 
En opeens was daar dat briefje over ons 'eerste geval' tijdens een live-uitzending van de NOS. 
‘Ik voel dat moment nog steeds. Ik zat op hete kolen. Er was die avond van 27 februari een tv-
uitzending en we wisten dat er een persoon in het land één positieve test had. In die tijd waren 
twee positieve testen nodig. Ik stond erop dat die patiënt het eerst zelf wist, plus zijn familie, 
de burgemeester en het betreffende ziekenhuis. Het was echt toeval dat dat nieuws in de 
uitzending binnenkwam.’  
 
Wat dacht u? 
‘Nu is het echt begonnen. Nu wordt het massief. Je schiet in een overdrive. Er moesten zoveel 
dingen geregeld worden. In de zorg, in de politiek en met media.’ 
 
Heeft u 'patiënt zero' gebeld? 
‘Jazeker. Het was Joost, bouwjaar 1963. Dat vergeet je nooit meer. We hadden een heel leuk 
en nuchter gesprek. Hij lag in het ziekenhuis en had goede zorg. Ik weet nog wel dat hij vooral 
bang was voor één ding: de mediahectiek. Hij wilde zijn gezin beschermen voor al die 
aandacht. Hij had kinderen op de middelbare school.’ 
 
In het begin was er groot tekort aan beschermingsmaterialen. Wat ging er mis? 
‘De hele dag door ging mijn telefoon en kreeg ik mailtjes over mondkapjes en 
beschermingsmiddelen. Ook van vrienden. Je probeerde alles te doen wat nodig was en vraag 
en aanbod inzichtelijk te krijgen. Het was zo intens en chaotisch.’  
 
‘Ik weet nog goed dat er een vrachtwagen met beschermingsmiddelen werd tegenhouden bij 
de grens met Frankrijk. De Fransen wilden onze spullen hebben. Kort daarna had ik een EU-
vergadering en wilde ik mijn Franse ambtsgenoot daar op aanspreken. Maar hij was bewust 
te laat en ging er bewust eerder vandoor.’ 
 
De aanpak van corona slurpte alle tijd op van de oud-minister. Dag en nacht was Bruins er 
mee bezig. Het coördineren van de verdeling van beschermingsmiddelen, de lange 
Kamerdebatten en de groeiende kritiek: alles stond in het teken van de pandemie. En dan 
waren er ook nog de coronapersconferenties, waar miljoenen mensen naar keken.  
 
Houdt u van de spotlights? 
‘Nee. Totaal niet. Ik voel ook nog precies dat katheder waarachter ik stond met dat randje 
waar je pen zo overheen rolt. En dat gat waar met moeite een glaasje water in kon. Ik herinner 
me nog goed de persconferentie waarin we de eerste lockdown gingen aankondigen. Ik vond 
de tekst zo klinisch. Ik schreef er daarom tien minuten voor tijd nog een zinnetje bij; 'Let een 
beetje op elkaar.’ Toen ik die woorden terugzag op een bord langs de snelweg, dacht ik: dat 
heb ik goed gedaan.’ 
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Er komt nog een parlementaire enquête aan, wat had u anders moeten doen? 
‘Het is zeker goed om te evalueren. Ik vond communiceren heel belangrijk. Maar komt de 
boodschap ook goed aan? Dat is een ander hoofdstuk en daar moet zeker naar gekeken 
worden. Ik probeerde zoveel mogelijk te vertellen wat ik wist, maar heel veel dingen wist ik 
ook niet. Morgen weet je altijd meer en je weet niet wat je niet weet. Misschien had ik daar 
opener over moeten zijn. Je voert onder dit soort omstandigheden ook niet echt het gesprek 
hoe je het debat met de Tweede Kamer voert. Ook dat moet onderwerp van een eventuele 
enquête worden.’  
 
Bruins werd opgevolgd door Martin Van Rijn, een PvdA'er. Hij heeft daar nul bemoeienis mee 
gehad, maar is hem daarvoor zeer dankbaar. Daarna werd Hugo De Jonge de verantwoordelijk 
minister. Bruins wil geen commentaar geven over zijn inhoudelijke optredens. Want: niet 
gepast, vindt hij. Wel appt hij zo nu en dan met De Jonge en kijkt hij de coronadebatten. 
 
Hoe vaak heeft u contact met De Jonge?  
‘Soms, niet heel vaak. Ik stuur hem weleens een duimpje. Ik vind het knap hoe hij het werk 
doet en volhoudt.’ 
 
De Jonge zit de rit uit, u niet. 
‘Ja. Hij kan het misschien beter loslaten. U zou dat aan hem moeten vragen. Ik kan daar 
alleen maar respect voor hebben. Ik vind het superknap. Ook wat hij doet op sociale media. 
Ik zag hem ook op de cover van Linda Magazine.’  
 
Fantaseert u nog weleens over het minister-zijn? 
‘Nee. Nooit. En ik ga niet zeggen wat er anders moet. Dat is niet aan mij.’ 
 

 
 
Minister Bruins krijgt griepprik 
 
Bruins is een echte Hagenaar. Hij is dol op de muziek van Anouk en heeft een seizoenkaart 
van ADO Den Haag. Voor de corona-uitbraak deed hij nog weleens de lichten uit tijdens een 
gezellig kroegavondje. 
 
Wat mist u het meeste? 
‘Ik heb kaartjes van concerten die niet door kunnen gaan – van Anouk en van  Nile Rodgers. 
Laten we hopen dat het snel weer kan. En ik kijk ernaar uit om weer op de tribune van ADO 
te zitten.’ 
 
Ook in uw stad lopen mensen die niet-gevaccineerd zijn. Wat zegt u tegen hen? 
‘Ik ga mensen niet dwingen. Ik zeg ze wel dat ik zelf wel gevaccineerd ben en waarom ik dat 
belangrijk vind. Ik ben me ook wel bewust dat mensen eerder iets van mij vinden vanwege 
mijn verleden. Ik heb altijd twee mondkapjes bij me en houd me aan de regels.’ 
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Zien we u terug als minister? 
‘Nee. In mijn kluis liggen wel twee papiertjes met namen van mogelijke opvolgers van Rutte – 
een man en een vrouw. Maar ik hoop dat Rutte nog even blijft. Hij heeft toen ik thuis zat heel 
erg met me meegeleefd. Gewoon door te vragen: hoe gaat het met je?’ 
 
Vindt u het erg dat u wordt vergeten of herkennen mensen u nog? 
‘Ik vind het helemaal niet erg dat ik word vergeten. Ik vind het wel erg dat ik het team heb 
moeten verlaten. Zo nu en dan herkennen mensen me nog. Toen ik mijn prik ging halen, zei 
een jongen van de priklocatie: 'Héé, bent u niet de oud-minister?' En vorige week sprak een 
vrouw me nog aan: of ik weer helemaal de ouwe was. Ziek zijn zorgde ook voor een mooi 
inzicht: dat er ontzettend veel hartelijke mensen zijn.’ Bron: RTL Nieuws, 25 december 2021. 
 
Opgestapte minister Bruins 'zat vanaf eerste moment boven op 
coronacrisis' 
 
De coronacrisis vroeg wekenlang zijn uiterste inzet. Dat minister Bruins (Medische Zorg) onwel 
werd tijdens het Kamerdebat over de kwestie, wees erop dat hij oververmoeid was. Daaruit 
trok hij vandaag zijn conclusie: hij bood zijn ontslag aan als minister. ‘Het is voor hem nu 
ongelooflijk veel.’ 
 
Geschrokken gezichten in de Kamer toen Bruins achter het spreekgestoelte onderuitging. 
'Oververmoeid', was de diagnose. Nu is hij vertrokken, de minister van wie collega's zeiden dat 
je hem 'niet snel opgewonden zult zien.’ 
Zijn werklust in het coronadossier werd kort voor zijn vertrek geroemd door een collega-
minister, die niet bij naam genoemd wil worden. ‘In de coronacrisis zit hij er vanaf het eerste 
moment bovenop. Hij praatte ons in de ministerraad bij over de ontwikkelingen en over het 
medische deel van de crisis heeft hij echt de leiding. Toen het voor ons nog heel ver weg was, 
zat hij er al bovenop en had er goed zicht op. Het is voor hem nu ongelooflijk veel.’ 
 
De enorme werkdruk leidde ertoe dat Bruins gisteravond in het debat onderuit ging. Tot grote 
schrik van mensen in de Kamer. 
 
‘Het moment toen hij in elkaar zakte was heel eng’, zei SP-Tweede Kamerlid Maarten Hijink 
eerder vandaag. ‘Hij had net het vorderen van mondkapjes bij bedrijven toegezegd op een 
manier zoals hij dat nooit doet. Jesse Klaver en ik hadden hem hierover onder druk gezet. 
Toen hij in elkaar zakte, draaiden zijn ogen helemaal. Ik hoop dat het snel goed komt met 
hem.’ 
 
De 57-jarige VVD'er wordt geroemd om zijn zachtaardige karakter en zijn vriendelijkheid. Zijn 
collega-minister beschrijft hem als de rust zelve. ‘Dat straalt hij nu ook uit. Je zult hem niet 
snel heel opgewonden zien. Of zich overal tegen aan te bemoeien. Hij focust zich op zijn 
opdracht.’ 
 
Bruins was wethouder in Den Haag en werd in 2006 staatssecretaris voor Onderwijs in het 
derde kabinet-Balkenende. Daarna vervulde hij verschillende functies als bestuurder bij 
vervoersbedrijf Connexion en het UWV. In oktober 2017 werd hij minister voor Medische Zorg 
in het kabinet-Rutte III. 
 
VVD-partijgenoot Frits Huffnagel kent Bruins als iemand die zeer serieus is in zijn werk, maar 
met wie je ook goed kunt lachen. ‘Toen hij wethouder in Den Haag was, vormde hij samen 
met CDA-wethouder Wilbert Stolte een vrolijk duo. Een variant op Peppi en Kokki. De één 
deed het licht uit en de ander deed de deur dicht.’ 
 
SP'er Hijink kent Bruins al een 'vriendelijke vent.’ ‘We komen beiden oorspronkelijk uit het 
oosten. We hebben een zelfde soort tongval, dat schept soms een band.’ 
 
‘In debatten is hij kort van stof, niet van die ellenlange verhalen zoals Hugo De Jonge’, zei 
Hijink vóór het opstappen van Bruins. ‘Hij is altijd rustig en bedeesd.’ 
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De SP'er had ook kritiek op Bruins' optreden. ‘Hij houdt erg vast aan wat hij van zijn 
ambtenaren doorkrijgt. Hij beweegt niet snel mee als de Kamer iets vindt.’ 
 
Een ander Kamerlid, dat niet met naam genoemd wil worden maar ook veel met Bruins te 
maken had, zag hem wel degelijk meebewegen. ‘Ik krijg best veel bij hem gedaan. Maar dat 
heeft hij wel moeten leren.’ 
 
‘Hij was in zijn communicatie niet heel handig. Dat hij een ziekenhuis eerder een stapel stenen 
noemde, is daar een voorbeeld van. Maar hij leert wel. Ook in zijn communicatie met 
Kamerleden is hij handiger geworden. Dat merk je nu bij dat coronadossier. Hij is veel actiever 
geworden.’ 
 
Ook het Kamerlid dat niet met naam genoemd wil worden, schrok erg tijdens het voorval in 
de Kamer. ‘Ik was heel erg aangedaan toen het gisteren met hem gebeurde. Die man is zo 
integer, heeft zoveel plichtsbesef.’ 
 
Partijgenoot Huffnagel zei voorafgaand aan het vertrek van Bruins: ‘Dat juist hij in de Tweede 
Kamer flauw is gevallen, geeft maar weer eens aan hoe zwaar het beroep van minister is. Zeker 
wanneer je minister voor Medische Zorg bent in deze tijd van het coronavirus. Hard werken 
is hij wel gewend, maar de afgelopen weken waren ongetwijfeld extra zwaar. Het geeft ook aan 
hoe enorm betrokken Bruno is. Dat is alleen maar in hem te prijzen.’ Bron: RTL Nieuws, 19 
maart 2020. 

Kerstdilemma: vertel je tijdens het diner dat je corona hebt of hou je het 
gezellig? 

Voor veel mensen komt Kerst dit jaar met grote dilemma’s: vertel je je familie tijdens het diner 
dat je corona hebt, of hou je het liever gezellig? Voor Julia (21) is het echt iets waar ze van 
wakker kan liggen. ‘Ik ga met kerstavond al naar mijn ouders toe, maar ik heb eigenlijk 
helemaal geen zin ze te confronteren met het feit dat ik corona heb. Dat is zo’n enorme domper 
op de sfeer. Vorig jaar ook, toen aten we ossenhaas en toen zei ik: ’wat ziet de ossenhaas er 
heerlijk uit, jammer dat ik niets proef en ruik!’ 

Julia overdenkt haar opties, en overweegt bijvoorbeeld juist al bij het kerstontbijt te vertellen 
dat ze behoorlijk ziek is van het virus. ‘Als ik het bij het ontbijt vertel in plaats van bij het 
diner, hebben we misschien de ergste discussie al gehad en kunnen we ’s avonds gewoon 
lekker eten’, zegt ze, onderbroken door haar eigen blafhoest. ‘Ik weet van sommige mensen 
dat ze daar echt heel moeilijk over doen, maar ik heb ook niet zo’n zin om helemaal mee te 
gaan in hun irreële angsten.’ 

‘Ik neem het mijn familie ook niet perse kwalijk dat het hele gedoe rondom die domme 
pandemie zo gepolitiseerd is, maar ik vind het wel jammer dat ik al weet wat voor ophef 
anderen erover gaan maken. Dus misschien verzwijg ik het wel’, zegt Julia, die op het moment 
van schrijven op 40 graden koorts hangt. Bron: De Speld, 25 december 2021. 

10 kinderen met corona opgenomen in AZ Damiaan in Oostende: 
‘Opvallend veel, maar allemaal lichte symptomen’ 

In het Algemeen Ziekenhuis Damiaan in Oostende zijn de voorbije week 10 kinderen 
opgenomen die besmet waren met het coronavirus. Er is zelfs een aparte afdeling voor hen 
geopend op de pediatrie-afdeling. De meesten hebben intussen het ziekenhuis wel weer mogen 
verlaten. 

In het Oostendse ziekenhuis zijn sinds het begin van de coronacrisis uiteraard al vaker 
kinderen behandeld die besmet waren met het virus. Maar de voorbije week was er toch een 
opvallende piek, zegt woordvoerder Kevin Mollet: ‘We hebben in de loop van de voorbije week 
een tiental kinderen opgenomen. Op een gegeven moment waren er zeven tegelijk 
gehospitaliseerd. We hebben dan ook beslist om een aparte zone voor hen op te richten, zodat 
ze in veilige omstandigheden verzorgd konden worden.’ 
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Waarom het er plots zoveel tegelijk waren, is nog onduidelijk: ‘We hebben zoiets nog niet 
eerder meegemaakt, en we hebben er ook geen verklaring voor. De leeftijden lopen ook uiteen: 
er waren zuigelingen bij van enkele maanden oud, maar ook tieners. Onze dokters vermoeden 
dat het te maken kan hebben met de Omikron-variant, maar helemaal zeker is dat nog niet.’ 

Gelukkig was geen van de kinderen zwaar ziek, zegt Mollet: ‘Meestal kwamen ze binnen met 
wat luchtweginfecties, die erg leken op RSV, wat we in deze periode wel vaker zien. Maar toen 
we de test deden, bleek het om covid-besmettingen te gaan. We hebben geen enkel kind 
moeten opnemen op intensieve zorg. Meestal bleven ze enkele dagen ter observatie, waarna ze 
thuis verder konden herstellen.’ Op dit ogenblik liggen er nog 3 kinderen in het AZ Damiaan 
die besmet zijn met het coronavirus. Bron: VRT.be, 25 december 2021. 

Nieuwe versie protocol Kinderopvang 

Vanaf vrijdag 24 december 2021 is er weer een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang 
en corona beschikbaar. 

De belangrijkste wijzigingen in het protocol zijn: 

 Bij het quarantainebeleid wordt er géén onderscheid meer gemaakt in immuniteit. 
Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die 
positief test op corona gaan in quarantaine. (Nauwe) contacten binnen de 
kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft dan 
niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe 
contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact 
heeft met een positief getest kind. 

 Voor mensen die positief op corona testen, maar asymptomatisch zijn, is de 
isolatieperiode verlengd van 5 naar 7 dagen. 

Dit komt voort uit het gewijzigde protocol bron- en contactonderzoek (BCO) van het RIVM 
n.a.v. het 134e advies van het OMT: 

Het protocol Kinderopvang  en Covid-19 dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij 
het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM 
naar de specifieke situatie van de kinderopvang.  De link naar het protocol verandert niet en 
de ingangsdatum van het actuele protocol zal altijd bij het protocol worden vermeld. Bron: 
Rijksoverheid, 25 december 2021.  
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Willeke Bouwman wordt geprikt door een GGD-medewerker. Haar zus Conny is zo aan de 
beurt. © William Hoogteyling 

Het is kerst, dus ook in de prikstraat is het feest: vlak voor het 
gourmetten even snel een vaccinatie halen  

Tussen de kerststol en het gourmetten door even een prik halen. In de vaccinatiestraat gaat 
ook op Eerste Kerstdag het prikken gewoon door. Sommigen kwamen vandaag in hun 
feestelijke kleding een booster-prik halen, anderen wipten in hun dagelijkse kloffie naar 
binnen voor een prik.  

De zussen Willeke en Conny Bouwman trokken speciaal voor deze gelegenheid hun 
kerstmutsen en kerstmannenpak uit de kast. Op weg naar de prik-hal in Houten hoorden ze 
voorbijgangers voortdurend ‘ho, ho, ho’ roepen. ‘Daar konden we niet aan beginnen, want 
anders zouden we hal niet meer op tijd bereiken’, lachen de twee. Bron: AD, 25 december 
2021.  

Eigenaar gist naar reden voor ‘aanslag’ op sportschool: ‘Wie hebben we 
aan de deur geweigerd?’ 

Bovenop de lockdown heeft de MMA Academy, een sportschool in de Apeldoornse wijk De 
Maten, een dreun van jewelste gekregen. Op kerstavond werd de sportschool getroffen door 
een uitslaande brand, met ook gevolgen voor het naastgelegen Chinees restaurant. 
Sportschool-eigenaar Hubert Geven vermoedt brandstichting. 

‘Een aanslag klinkt wel heel heftig, maar er is in ieder geval geprobeerd de boel af te branden’, 
zegt eigenaar Hubert Geven van de MMA Academy, een sportschool die onder meer wordt 
gebruikt voor kickbokslessen. Op vrijdagavond was hij vrij snel ter plaatse na een telefoontje 
van het naastgelegen Chinees-Indisch restaurant China Garden.  

‘Zij hadden twee harde knallen gehoord, waarna een grote brand ontstond. Achteraf blijkt dat 
één van die knallen werd veroorzaakt door een grote steen met het formaat van drie bakstenen, 
die naar binnen is gegooid. De tweede knal moet een soort brandbom zijn geweest.’ Bron: AD, 
25 december 2021. 

Omikron schopt vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen in de 
war 

De Omikron-variant van het coronavirus schopt vluchtschema's 
van luchtvaartmaatschappijen in de war. Wereldwijd zijn rond de kerstdagen inmiddels meer 
dan 5700 vluchten geannuleerd. Nog eens duizenden andere vluchten 
liepen vertraging op, aldus trackingwebsite Flightaware. 

Alleen al zaterdag gingen zeker 2500 vluchten niet door, waaronder bijna 900 van of 
naar Amerikaanse vliegvelden. Een dag eerder ging het om zeker 2400 annuleringen. 
Daarnaast waren die dag zeker 11.000 vluchten vertraagd. Op zondag zijn al zeker 800 
vluchten geschrapt. Volgens de website van Schiphol gaat een aantal vluchten van KLM op 
zaterdag niet door, al is de exacte reden daarvoor niet bekend. 

Piloten, stewardessen en ander personeel hebben zich ziek gemeld of moesten in quarantaine 
na blootstelling aan corona. Onder de maatschappijen met grote problemen zijn onder 
andere Lufthansa, Delta Air Lines en United Airlines. Bij United bijvoorbeeld moest ongeveer 
tien procent van de geplande vluchten worden afgeblazen. Ook andere maatschappijen 
werden gedwongen vluchten te annuleren tijdens een van de piekperiodes in het jaar. 

Chinese luchtvaartmaatschappijen namen het grootste aantal annuleringen voor hun 
rekening. China Eastern schrapte ongeveer 1000 vluchten, wat neerkomt op een vijfde 
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van het aantal vluchten. Air China hield vrijdag en zaterdag eveneens twintig procent van zijn 
geplande vluchten aan de grond. Bron: AD, 25 december 2021.  

Frankrijk meldt meer dan 100.000 coronabesmettingen 

In Frankrijk zijn voor het eerst meer dan 100.000 coronabesmettingen in een etmaal 
geregistreerd. Zaterdag rapporteerde de gezondheidsautoriteiten om precies te zijn 104.611 
positieve tests. 

Het land registreerde de afgelopen dagen ook al een recordaantal besmettingen. Vrijdag ging 
het om 94.000 nieuwe gevallen. Donderdag waren het er bijna 92.000. Dat Frankrijk deze 
maand nog de mijlpaal van 100.000 zou bereiken, daar hield volksgezondheidsminister Olivier 
Veran al rekening mee. 

Maandag staat een overleg gepland tussen president Emmanuel Macron en de belangrijkste 
leden van de regering om over nieuwe coronamaatregelen te praten. Bron: AD, 25 december 
2021. 

In het Algemeen Ziekenhuis Damiaan in Oostende zijn afgelopen week 10 
kinderen opgenomen die besmet waren met het coronavirus 

In het Algemeen Ziekenhuis Damiaan in het Belgische Oostende zijn de afgelopen week 10 
kinderen opgenomen die besmet waren met het coronavirus. De meesten hebben het 
ziekenhuis weer verlaten. ‘Toch hebben we dit nog niet eerder meegemaakt tijdens deze crisis’, 
zegt woordvoerder Kevin Mollet.  

Op dit moment liggen er nog drie kinderen in het ziekenhuis met corona. Maar de toename 
van kinderen die een paar dagen ter observatie in het ziekenhuis moeten blijven is toch 
opvallend. ‘In één week tijd ging het om tien kinderen, zowel baby's als jonge tieners’, zegt 
Mollet. ‘We hebben toen besloten om een aparte zone voor hen te voorzien, zodat ze in alle 
veiligheid kunnen herstellen.’ 

De kinderen zijn niet ernstig ziek, maar hebben klachten die vergelijkbaar zijn met een 
verkoudheidsvirus. ‘We hebben alle kinderen getest en ze bleken allemaal positief op corona. 
Of de plotse toename van het aantal ziekenhuisopnames te maken heeft met de Omikron-
variant is niet zeker, maar het vermoeden bestaat van wel.’  

Volgens Mollet heeft het AZ Damiaan zo'n toestroom van besmette kinderen nog niet eerder 
meegemaakt deze coronacrisis. ‘We hebben er ook geen verklaring voor.’ Bron: AD, 25 
december 2021. 

 
 
Wendy Theune (45) uit Vlissingen kan begin volgend jaar naar Disneyland Parijs dankzij een 
Duitse boosterprik © Wendy Theune  
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Wendy (45) haalt gratis haar boosterprik in Duitsland: ‘Nu kan ik naar 
Disneyland Parijs’ 
 
Niet bij de Nederlandse priklocaties, maar in het Duitse Aken haalde Wendy Theune (45) haar 
boosterprik. ‘We willen in januari naar Disneyland Parijs, en zonder prik komen we er niet in.’ 
 
De boostercampagne is in andere Europese landen beter op gang dan in Nederland. Eerder 
deze maand heeft de regio Aken gezegd dat Nederlanders net over de grens welkom zijn. Dat 
hebben ze niet alleen daar gehoord, maar ook in Zeeland. ‘We pakten de auto richting 
Amsterdam voor een speciale priklocatie, maar daar kregen we geen voorrang. We zijn ook 
nog naar Amstelveen geweest en naar Groot-Ammers, waar het ook mogelijk zou zijn. Maar 
tevergeefs. Aken was onze laatste optie’, zegt Wendy. Bron: AD, 25 december 2021. 
 
Brusselse politie zal bioscopen die open blijven niet controleren 
 
De Brusselse politie gaat bioscopen die morgen tegen de regels in de deuren open houden 
voor het publiek, niet controleren. Dat meldt Het Laatste Nieuws.  
 
Vanaf morgen gelden in België strengere regels. Winkelen mag nog maar met twee 
personen en bioscopen, concertzalen en theaters gaan dicht. Met deze maatregelen hoopt 
België zich te wapenen tegen de oprukkende Omikron-variant.   
 
‘Wij hebben geen tijd om de bioscopen te controleren’, aldus een politiewoordvoerster. ‘We 
moeten ook al de betoging van de cultuursector in goede banen leiden’, voegt ze  eraan toe.  
 
Verschillende bioscopen in grote steden hebben al aangekondigd de nieuwe regels niet op te 
volgen. Ze gaan niet dicht, omdat ze vinden dat ze al genoeg bewezen hebben dat de zalen 
veilig zijn voor het publiek en de werknemers. Bron: AD, 25 december 2021. 
 
De agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zullen morgen geen controle 
uitvoeren op de bioscopen die beslist hebben om wel open te blijven. In Brussel hebben de 
bioscopen Cinema Galeries, Kinograph, Cinema Palace en Vendôme beslist om de maatregelen 
die het Overlegcomité heeft opgelegd te negeren.  
 
Op zondag 26 december sluiten zij hun deuren niet en blijven ze films spelen, mét publiek in 
de zalen. De vraag is of er controle zal volgen door de politie en of cinema-uitbaters en 
bezoekers gecontroleerd en beboet zullen worden. Dat is niet het geval. 
 
‘Wij hebben geen tijd om de bioscopen te controleren’, zegt woordvoerster van politie Brussel 
Hoofdstad Elsene Ilse Van de keere. ‘We moeten ook al de betoging van de cultuursector in 
goede banen leiden’, voegt ze nog toe. 
 
De Brusselse bioscopen die open blijven, leggen de beslissing van het Overlegcomité naast 
zich neer, omdat ze vinden dat ze al genoeg bewezen hebben dat de zalen veilig zijn voor het 
publiek en de werknemers. Bron: HLN, 25 december 2021.  
 
Wintersport in Oostenrijk gered dankzij prikmarathon in Duitsland: ‘We 
zijn heel blij’ 
 
Een arts en zijn medisch team houden in de Duitse stad Duisburg, niet ver van Venlo, met de 
kerstdagen een prikmarathon. Bij elkaar wordt er 81 uur lang geprikt tegen corona. De actie 
die vrijdag begon en maandag om 18.00 uur eindigt, trekt ook Nederlanders. 
 
Zo kwamen Elleke en Laura uit Amsterdam zaterdagochtend hun booster in Duisburg halen, 
vertellen ze aan het Duitse journaal Tagesschau. De twee vrouwen van 27 waren al snel aan 
de beurt. Over twee weken willen ze naar Oostenrijk op skivakantie, maar zonder booster moet 
je daar verplicht in quarantaine. 
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Elleke zegt dat ze vanwege haar leeftijd mogelijk pas volgend jaar in Nederland aan de beurt 
is voor een booster. ‘We zijn heel blij dat het met de vaccinatie hier in Duisburg gelukt is’, 
aldus Laura. 
 
De marathon is georganiseerd door de arts Ahmad-Mujtaba Mostakiem. Met een 15-koppig 
team prikt hij deze dagen de klok rond vanuit een hotel, dat recht tegenover de officiële 
vaccinatielocatie van Duisburg staat. Die is echter gesloten. Zijn provisorische praktijk in een 
hotelruimte is deze dagen de enige plek in Duisburg waar mensen zich kunnen laten prikken. 
 

 
 
@ Getty Images 
 
De arts hoopt dat enkele priktwijfelaars tijdens de kerstdiners worden overgehaald om zich 
alsnog te laten vaccineren. ‘En als dat om twee uur ‘s nachts is, bieden we ze de kans!’, zegt 
Mostakiem. Al komen de meeste mensen naar de prikmarathon om een booster te halen. 
 
Prashanth Saravanapan is in het dagelijks leven radioloog, maar maakt nu deel uit van het 
prikteam dat in drie ploegen werkt. ‘We kunnen wel stellen dat in de nacht meer dan honderd 
mensen langs zijn gekomen. We vinden dat geweldig’, zegt hij tegen Tagesschau. Daar zat 
volgens hem een enkeling tussen die zich voor het eerst liet prikken. Bron: AD, 25 december 
2021. 
 
Likje muurverf gaat het coronavirus onschadelijk maken: ‘Dit is nog maar 
het begin van een revolutie’ 
 
Het klinkt als science fiction, maar achter de schermen wordt er hard aan gewerkt: een 
muurverf die coronadeeltjes onschadelijk maakt. Volgens onderzoeker Bert Weckhuysen 
staan we aan het begin van een revolutie. ‘Ook de poepbacterie E. coli gaat eraan.’ 
 
Weckhuysen (53) is geboren Belg, woont in Houten en werkt aan de Universiteit Utrecht als 
professor duurzame chemie. ‘Ik ben eerder bekend om mijn onderzoek naar methodes om van 
CO2-uitstoot of weggegooid plastic iets nuttigs te maken. Die muurverf is een interessante 
zijstap.’ Bron: AD, 25 december 2021.  
 
Buren leven mee met Hugo De Jonge en zijn gezin na opschroeven 
beveiliging: ‘Je hele privéleven is weg’ 
 
‘Sneu voor hem. Maar vooral voor zijn vrouw en kinderen.’ Buurtgenoten van demissionair 
minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid (CDA) leven mee met het gezin. De beveiliging 
rond hun huis is vrijdag opgevoerd. Meeste opvallende verandering is de plaatsing van een 



215 
 

tijdelijke politiepost in de Rotterdamse wijk. Ook staan er meerdere grote bloembakken bij de 
woning. 
 
‘Schandalig’, zegt Peter Maat (58). Hij is opgegroeid in de buurt en loopt langs het huis van 
De Jonge omdat hij zijn moeder bezoekt, die in hetzelfde huizenblok woont. ‘Dat iemand die 
zijn werk doet, voor onze veiligheid, zo wordt bejegend’, zegt hij. Dat de politie de boel snel 
heeft opgeschaald, stemt hem tevreden. ‘Dit heeft een zware impact op zijn gezin en zijn naaste 
familie.’ Bron: AD, 25 december 2021.  
 

 
 
De tijdelijke politiepost in de Rotterdamse woonbuurt van demissionair minister Hugo De 
Jonge. © Jan De Groen  
 
Coronasteun aan Aruba stopgezet vanwege ruzie over hervormingen 
 
Aruba krijgt voorlopig geen coronasteun meer van Nederland. Dat heeft demissionair 
staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) woensdag besloten. Het eiland ligt, net 
als Curaçao en Sint-Maarten, op ramkoers met Nederland over de invoer van een speciale 
autoriteit die de eilanden financiële steun geeft in ruil voor hervormingen. 
 
Knops en de eilanden onderhandelen al bijna twee jaar over de oprichting van het zogeheten 
Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). Dit orgaan moet ervoor zorgen 
dat de eilanden hervormingen kunnen uitvoeren en in ruil daarvoor financiële steun krijgen. 
De staatssecretaris was in de veronderstelling dat de eilanden in de afgelopen weken definitief 
akkoord zouden geven, omdat er afgelopen juli al overeenstemming was. Maar tot dusver is 
het stil gebleven.  

‘Dat is lastig te begrijpen gelet op eerdere afspraken en dat baart mij grote zorgen’, aldus 
Knops. Totdat hij antwoord heeft van de eilanden, worden nieuwe voorstellen voor bijvoorbeeld 
coronasteun niet meer behandeld in de ministerraad. Daaronder vallen ook nieuwe 
steunpakketten die de eilanden krijgen vanwege de coronacrisis.    
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Het is niet de eerste keer dat Knops en de eilanden botsen over de coronasteun en de 
voorwaarden die daaraan zijn verbonden. Sint-Maarten kreeg maandenlang geen steun 
vanwege wanbestuur rondom het vliegveld op het eiland. 

Eerder werd al steun aan Sint-Maarten stopgezet, omdat het eiland een aanklacht wegens 
racisme tegen Nederland had ingediend bij de Verenigde Naties. Nederland zou zich ‘koloniaal’ 
opstellen met de steunvoorwaarden. Bron: Nu.nl, 24 december 2021. 

Kerstvakantie en coronamaatregelen zorgden afgelopen week voor lege 
wegen 
 

 
 
Er was afgelopen week nauwelijks sprake van een ochtend- of avondspits, zeggen de 
verkeersinformatiediensten van Rijkswaterstaat en de ANWB vrijdag in gesprek met NU.nl. 
Het is in deze tijd van het jaar sowieso rustiger op de weg. Dat wordt versterkt door de deze 
maand aangescherpte coronamaatregelen.  
 
Op donderdag stond er op het drukste moment van de week 25 kilometer file in ons land, zegt 
de ANWB. Een week eerder was dat nog 386 kilometer file. De vrijdagochtend verloopt 
vooralsnog filevrij. In de periode voor corona was dubbel zo veel kilometer file niet 
ongebruikelijk. 
 
Rijkswaterstaat zag in de afgelopen een vergelijkbaar beeld op de rijkswegen in ons land. ‘In 
de ochtendspits stond deze week gemiddeld zo'n 10 à 12 kilometer file, terwijl dat een week 
eerder nog ongeveer 80 kilometer was. In de avondspits was het met gemiddeld 100 kilometer 
toen nog relatief druk, maar dat is gezien de invloed van het weer in deze tijd van het jaar niet 
ongebruikelijk.’ 
 
Rijkswaterstaat heeft het sinds de coronapersconferentie op 12 november rustiger zien worden 
op de weg. Dat verkeersbeeld bleef tot aan deze week stabiel. In september en oktober 
daarentegen was het voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer bijna zo druk als 
daarvoor. Bron: Nu.nl, 24 december 2021. 
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Tentoonstelling over de Gouden Koets wegens lockdown online te zien 
 
De Gouden Koets-tentoonstelling in het Amsterdam Museum is online te bezoeken. De koets 
kon sinds juni weer worden bekeken na de grote restauratie die in 2015 begon, maar door de 
harde lockdown heeft het museum afgelopen zondag de deuren moeten sluiten. 
 
‘Graag nodigen we je uit om de tentoonstelling gratis digitaal te bekijken gedurende de 
lockdownperiode’, schrijft het museum op Twitter. 
 
De koets staat in een glazen ruimte op de binnenplaats van het museum. Op de website kun 
je online door het museum navigeren. Niet alleen de geschiedenis van de Gouden Koets komt 
voorbij, ook de maatschappelijke discussie die rond de koets is ontstaan komt aan bod. 
Afbeeldingen op panelen van de koets zouden verwijzen naar de slavernij. 
 
Koning Willem-Alexander en zijn voorgangers werden met de Gouden Koets op Prinsjesdag 
van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof gereden. De koets was een inhuldiginggeschenk 
van Amsterdamse burgers aan koningin Wilhelmina in 1898. ‘Nu is de koets weer te zien in 
de stad waar hij gemaakt is: in Amsterdam’, schrijft het museum op zijn website.  
 
De afgelopen twee jaar ging de rijtoer op Prinsjesdag vanwege de coronamaatregelen niet door. 
Daarvoor deed de Glazen Koets dienst als vervanger van de Gouden Koets. Bron: Nu.nl ,22 
december 2021. 
 
Nederlandse olympiërs krijgen snel boosterprik voor Spelen in Peking 
 
De Nederlandse sporters en begeleiders die in februari deelnemen aan de Olympische Spelen 
in Peking krijgen snel hun boosterprik tegen COVID-19. Dat heeft sportkoepel NOC*NSF 
afgesproken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
 
‘Na overleg met VWS zijn er boostervaccins beschikbaar, nu dat kan zonder de kwetsbare 
groepen daarmee in de weg te zitten’, aldus een woordvoerder van NOC*NSF. 
 
Tijdens de Olympische Zomerspelen in Tokio konden de mensen van de Nederlandse equipe 
ook al ruim voor vertrek hun vaccinatie halen. Bijna 100 procent van de delegatie was toen 
gevaccineerd voor vertrek richting Japan. 
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De Nederlandse sporters kregen destijds voorrang van het ministerie. Momenteel is er geen 
schaarste aan vaccins. Het RIVM meldde dinsdag dat er ruim acht miljoen vaccins 
beschikbaar zijn in Nederland. 
 
De Olympische Spelen in Peking beginnen op 4 februari en duren tot en met 20 februari. Tot 
op heden hebben dertien Nederlandse sporters zich verzekerd van olympische deelname. De 
plekken voor de schaatsers zijn daarin niet meegerekend. Bron: Nu.nl, 22 december 2021. 
 
Shell gaat ruim duizend snelladers plaatsen bij bouwmarkten GAMMA en 
Karwei 
 
Shell gaat de komende jaren veertienhonderd snelladers voor elektrische auto's plaatsen bij 
bouwmarkten van GAMMA en Karwei in Nederland en België. Het olie- en gasconcern belooft 
dat de stroom uit de laadpalen 100 procent groen gaat zijn. Met de investering zijn miljoenen 
gemoeid, laat een woordvoerder van het energiebedrijf woensdag weten. 
 
Voor het bedrijf betekent het project een flinke uitbreiding van zijn Nederlandse 
snelladernetwerk. Dat netwerk behelst nu nog maar zo'n tweehonderd apparaten verspreid 
over diverse tankstations langs de snelweg. 
 
Bij de 380 winkels van de bouwmarkten, waarvan er 300 in Nederlands staan, worden in de 
loop van de tijd telkens een paar apparaten geplaatst waarmee elektrische auto's snel 
opgeladen kunnen worden. Hiervoor zijn Shell en Intergamma, het moederbedrijf van GAMMA 
en Karwei, een samenwerking aangegaan. De laders worden geplaatst op parkeerterreinen 
van de bouwmarkten. 
 
Volgens een woordvoerder van Shell geeft het concern met de uitbreiding van het netwerk 
invulling aan zijn ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo wil Shell in 2025 wereldwijd 
een half miljoen laadpalen hebben. In 2030 moeten dit er 2,5 miljoen zijn. 
 
Dat zullen niet allemaal snelladers zijn zoals de apparaten bij de bouwmarkten, maar ook 
laders met een normale oplaadsnelheid. Voor hoeveel laadpalen Shell nu precies goed is, kan 
de woordvoerder niet zeggen. In Europa alleen zou het gaan om ongeveer 250.000 laadpalen. 
 
Over de klimaatinspanningen van Shell bestaat veel discussie, omdat milieuorganisaties 
vinden dat het bedrijf nog veel te weinig aan vergroening doet. Hierover lopen ook juridische 
procedures. 
 
De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het bedrijf verplicht is de CO2-uitstoot die 
het veroorzaakt drastisch te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn 
afgenomen ten opzichte van 2019, zo bepaalden de rechters. Shell gaat in beroep tegen die 
uitspraak, maar moet tot de behandeling daarvan al wel actie ondernemen. Bron: Nu.nl, 22 
december 2021.  

Nieuwjaarsreceptie van koningspaar voor tweede keer afgelast wegens 
pandemie 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zien vanwege de coronamaatregelen af van de 
traditionele nieuwjaarsontvangsten in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Dat heeft de 
Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bevestigd. 

De twee bijeenkomsten, één voor vertegenwoordigers uit de Nederlandse samenleving en één 
voor buitenlandse diplomaten, staan doorgaans in de tweede of derde week van januari op de 
agenda. Prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter Van Vollenhoven zijn daarbij deels ook 
aanwezig. 
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Ook begin dit jaar konden de ontvangsten vanwege de coronapandemie geen doorgang vinden. 
Een kleinere bijeenkomst op Paleis Noordeinde voor betrokkenen bij de bestrijding van de 
pandemie moest eveneens worden afgezegd. 

De opening op het Leidse Bio Science Park van de nieuwe hoofdvestiging van het 
ruimteonderzoeksinstituut SRON die koning Willem-Alexander op 12 januari zou verrichten 
is woensdag ook van de agenda gehaald. De huidige lockdown en regels maken zo’n feestelijke 
bijeenkomst niet mogelijk. 

Op de koninklijke agenda voor volgende maand staat nu alleen nog de opening van het Jaar 
van de Molenaar in het Zaans Museum in Zaandam door prinses Beatrix. Dat staat gepland 
voor 15 januari, daags na het mogelijk aflopen van de nu geldende beperkingen.  

Ook andere koningshuizen hebben de agenda voor januari al gedeeltelijk moeten leegvegen. 
Zo gaan de nieuwjaarsontvangsten van de Deense koningin Margrethe niet door en is ook de 
viering van haar gouden regeringsjubileum op 14 januari uitgekleed en gedeeltelijk uitgesteld 
naar de zomer. Datzelfde geldt in Noorwegen voor de viering van de achttiende verjaardag van 
prinses Ingrid Alexandra een week later. Bron: Nu.nl, 22 december 2021.  

Coronapas werd in horeca, museum en bij amateursport slecht 
gecontroleerd 

Het coronatoegangsbewijs werd vóór de huidige lockdown bij restaurants, cafés, musea en 
amateursport slecht gecontroleerd. Hoewel locaties vaak wel om een QR-code vroegen, werd 
de verplichte identiteitscontrole vaak niet of onvolledig uitgevoerd, bevestigt onderzoek van de 
Universiteit Twente in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. 

Mysteryguests van de universiteit probeerden in november 469 keer op onjuiste wijze binnen 
te komen bij locaties waar de coronapas verplicht is. In slechts een kwart van de gevallen 
werd daarbij om zowel een QR-code als een ID-bewijs gevraagd. 

Het onderzoek bevestigt het beeld uit een monitor die in opdracht van het ministerie wordt 
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de controle van de coronapas in de laatste weken voor de 
lockdown afnam. Begin november werd bij 32 procent om een QR-code én ID-bewijs gevraagd; 
halverwege december was dat nog maar 26 procent. 

In augustus en oktober werden al 975 controles met mysteryguests uitgevoerd. In die periode 
scoorden de horeca en sportwedstrijden ook slecht, bleek vorige week. 

De identiteitscontrole is belangrijk om te voorkomen dat mensen op frauduleuze wijze alsnog 
ergens binnenkomen. Toegang zonder geldige coronapas vergroot het risico op verspreiding 
van het coronavirus. Ook kan slechte controle zorgen voor een deuk in het vertrouwen van de 
maatregel.  

Vrijwel alle locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, zijn sinds 19 december 
gesloten. Het demissionaire kabinet heeft Nederland op slot gedaan vanwege zorgen over de 
besmettelijkere Omikron-variant. De lockdown duurt tot zeker 15 januari. 

De coronapas werd op 6 november op meer locaties verplicht, waaronder bij musea en 
binnensporten (zoals sportscholen en -verenigingen). 

Uit de onderzoeken blijkt dat de controle bij musea in ongeveer een kwart van de gevallen 
goed werd uitgevoerd. 

Bij sportlocaties ging de controle tussen de 20 en 25 procent van de gevallen goed. Over de 
bijbehorende kantine verschilt het beeld: bij de bezoeken van mysteryguests werd de controle 
in 10 procent van de gevallen correct uitgevoerd. Volgens de monitor is dat 23 procent.  
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Ook in andere horeca blijkt dat de controle niet altijd ging zoals het hoort. Zo vroegen 
restaurants slechts tussen de 25 en 31 procent van de gevallen om zowel een QR-code als ID-
bewijs. Bij cafés ging het iets vaker goed: tussen de 28 en 36 procent van de gevallen. 

Soms werden controles pas uitgevoerd als gasten al aan een tafel zitten. Ook vroegen 
horecaondernemers soms niet om een ID-bewijs, maar naar de geboortedatum of een deel van 
de naam. Dat is gevoeliger voor fraude. 

Op terrassen, waar de coronapas in november ook verplicht werd, ging de controle slechts 
tussen de 10 en 21 procent van de gevallen goed. Bron: Nu.nl, 22 december 2021. 

Code geel wegens lage gevoelstemperatuur en ijzel 

In het noorden van het land geldt vanaf zaterdagavond laat code geel omdat de 
gevoelstemperatuur daar zal zakken naar -15 à -16 graden. 

 
@ ANP 
 
‘Hierdoor is er kans op onderkoeling en op koudeletsel,’ meldt weerinstituut KNMI. De 
waarschuwing geldt voor de provincies Groningen en Friesland vanaf 23.00 uur tot 
zondagochtend 10.00 uur. 
 
Op zondag, tweede kerstdag, is wegens de kans op gladheid door ijzel code geel van kracht in 
een deel van het land. Eerder zondag meldde het KNMI dat dit geldt voor het hele land, maar 
dat is herzien. De waarschuwing geldt niet meer voor de zuidelijke provincies, wel voor die in 
het midden en noorden van het land. 
 
De verwachting is dat vanaf halverwege de ochtend net ten noorden van de grote rivieren kans 
is op gladheid door ijzel. Dat verdwijnt dan weer na enkele uren door oplopende temperaturen. 
De ijzel trekt langzaam richting het noordoosten en bereikt pas in de avond het noorden en 
noordoosten, aldus het KNMI. Daar kan het nog tot maandagochtend glad blijven. 
 
Omdat mensen in het verkeer hinder van de situatie kunnen ondervinden, adviseert het KNMI 
dat ze hun rijgedrag aanpassen. Ook wordt aangeraden dat ze weerberichten en eventuele 
waarschuwingen volgen. Bron: Het Parool, 25 december 2021.  
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Kerstwens jongerenclub Forum wekt wrevel bij FvD-prominent Hiddema: 
‘Misselijkmakend’ 
 
Een kerstboodschap van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie heeft wrevel gewekt bij 
prominent FvD’er Theo Hiddema. De JFVD wenste vrijdag iedereen via Twitter een ‘Fijn Joelfeest 
en een zalige Kerst.’ 
 
Dat heeft een reactie uitgelokt van FvD-Eerste Kamerlid Theo Hiddema. Het Joelfeest is 
namelijk een oud Germaans feest waarbij de doden worden herdacht en de vruchtbaarheid 
wordt gevierd. Het is echter ook een feest dat door de nazi’s werd gevierd, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Zoals in kamp Westerbork in 1942, zo stipt Hiddema aan in een tweet in reactie 
op het JFVD-bericht. 
 
Hiddema schrijft: ‘Jullie ook alles wat zalig is! Waar vieren jullie trouwens het Joelfeest? De 
laatste officiële vieringen werden gehouden in kamp Westerbork. Misschien voor JFVD een 
geschikte locatie om zo’n het gezonde volksgevoel stimulerende traditie weer leven in te blazen. 
Houzee!’  
 
In een toelichting zegt Hiddema: ‘Als we dit Joelfeest nou al jarenlang vierden in ons land, dan 
was dit misschien gepast, maar er is geen sterveling in Nederland die überhaupt weet wat dit 
behelst. Dit doet dat clubje alleen maar om een bepaalde associatie na te streven en daar word 
ik onpasselijk van. Als je het Jodenleed blijft relativeren, dan krijg je last met mij.’ 
 
Amper twee weken geleden moest partijleider Thierry Baudet nog vier tweets verwijderen, 
waarin hij het coronabeleid vergeleek met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Het 
Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Centraal Joods Overleg en vier Joodse 
overlevenden van de Tweede Wereldoorlog hadden een kort geding tegen hem aangespannen. 
De rechter verbood hem nog langer het onderwerp te gebruiken in zijn protest tegen het 
coronabeleid. Baudet kondigde aan ‘zeker in beroep’ tegen de uitspraak. 
 
Hiddema heeft daar echter geen goed woord voor over. ‘Ik heb Thierry niet gesproken over die 
tweets of die zaak, maar hij weet vast dat hij niet op één woord van begrip van mijn kant hoeft 
te rekenen. Dat bij de haren erbij slepen van de Holocaust is misselijkmakend. Die associaties 
zijn een bewijs van een empathisch defect van jewelste.’ 
 
Vorig jaar kwam JFVD kwam eerder in opspraak als het ging om antisemitische berichten in 
WhatsApp-groepen. Er werd toen onder andere beweerd dat ‘Joden internationale 
pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen.’ Daarop volgden 
onthullingen van partijgenoten dat Baudet zich tijdens een diner antisemitisch zou hebben 
uitgelaten. 
 
Een woordvoerder van Forum voor Democratie noemt het ‘ophef om niets’: ‘Joel heeft niets 
met de Tweede Wereldoorlog te maken - juist Hiddema maakt de vergelijking met WOII. JFVD 
heeft niets van doen met die associatie. Het feest wordt in Nederland wel degelijk gevierd, daar 
bijna iedereen een kerstboom in huis haalt, kaarsjes aansteekt en maretakken ophangt met 
kerst. Het feit dat een onschuldig kerstplaatje in deze sfeer wordt getrokken toont de obsessie 
van de media met FVD aan. Ga lekker kerst vieren en zoek vooral niet op waar je kerstboom 
vandaan komt als je eronder zit.’  
 
Thierry Baudet en zijn vertrouwelingen voor Forum voor Democratie lijken steeds verder te 
radicaliseren. Midden november bedreigde Forum-Kamerlid Pepijn Van Houwelingen zijn 
collega Sjoerd Sjoerdsma van D66 met: ‘Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen.’ Bron: 
Het Parool, 25 december 2021.  
 
Koning: luister naar elkaar als het gaat om corona en klimaatverandering 
 
Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak mensen opgeroepen meer en beter naar 
elkaar te luisteren. Ook als hun meningen over corona of klimaatverandering sterk verschillen. 
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‘Ook al liggen standpunten ver uit elkaar, we moeten blijven samenleven. Alle mensen zijn op 
zoek naar verbinding.’ 
 
Volgens de koning is het zaak te luisteren. ‘Alle mensen hebben de behoefte om gehoord te 
worden. ‘Kijk naar me, luister naar me. Laat me er bij horen’,’ zo hoorde hij achter de woorden 
van mensen die hij sprak tijdens werkbezoeken. ‘Het kost ons soms moeite om te luisteren. 
Misschien ligt daarin wel de kiem voor een gezamenlijk verhaal.’ 
 
Hij noemde de coronapandemie en de klimaatverandering ‘die we zelf hebben gecreëerd.’ En 
zei te hopen dat de reactie op die crisissen ‘ons verhaal’ zullen worden. ‘In een samenleving 
zonder verhaal kun je moeilijk geloven. Wij maken de geschiedenis, welk verhaal zullen ze 
later over ons vertellen?’ 
 
De koning, die voor het eerst in zijn kerstboodschap repte van klimaatverandering, zei 
daarover: ‘De invloed van ieder van ons is groter dan we vaak denken. Daar samen iets aan 
doen. Ook dat kan een deel van ons verhaal zijn.’ Bron: Het Parool, 25 december 2021. 
 
Koning: feestje 18de verjaardag prinses Amalia had anders gemoeten 
 
Een buitenfeestje voor de achttiende verjaardag van kroonprinses Amalia is gezien de 
coronaregels niet ideaal verlopen, zo heeft koning Willem-Alexander volgens de 
Rijksvoorlichtingsdienst toegegeven aan premier Rutte.  
 

 
@ ANP  
 
Een RVD-woordvoerder laat woensdagavond weten: ‘Amalia is vorige week 18 jaar geworden. 
Een belangrijk moment in haar leven. Om de verjaardag te vieren waren verschillende 
festiviteiten binnen, in huis, gepland. Deze zijn al ruim voor de verjaardag afgezegd vanwege 
de situatie rond corona. Op het laatste moment is afgelopen zaterdag alsnog een 
verjaardagsfeestje georganiseerd buiten in het park achter het paleis.’ 
 
Daarbij waren volgens de zegsman 21 personen uitgenodigd, die niet allemaal gekomen zijn. 
‘Alle gasten is gevraagd een test af te nemen. Allen waren gevaccineerd. Ook hebben zij een 
gepaste afstand in acht genomen. De familie verkeerde in de overtuiging met deze bijeenkomst 
buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-
adviezen om te gaan.’  
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Koning Willem-Alexander heeft de minister-president inmiddels laten weten dat het ‘bij nader 
inzien niet goed was om dit zo te organiseren in het eigen park.’ Het park kan worden 
beschouwd als woonomgeving. Momenteel geldt een dringend kabinetsadvies om vanwege de 
coronacrisis niet meer dan vier personen naast de eigen huisgenoten uit te nodigen. 
 
De minister-president schrijft in een Kamerbrief over de uitspraak van de koning: ‘Ik vind dat 
een verstandige reactie.’ Rutte benadrukt dat in het algemeen het vieren van een verjaardag 
door leden van het koninklijk huis, voor zover het bijeenkomsten betreft die geen onderdeel 
uitmaken van de publieke functie, tot de persoonlijke levenssfeer behoort. 
 
Eerder kwam de koninklijke familie al in opspraak over het niet eerbiedigen van de 
coronarichtlijnen. Zo gingen de Oranjes in coronatijd op vakantie naar Griekenland, wat 
overigens gewoon mocht. Toch ontstond er ophef over de trip. De koning keerde gelijk terug 
en bood zijn excuses aan. Bron: Het Parool, 15 december 2021. 
 
Kerstavond in Veen: honderden mensen zien auto’s in vlammen opgaan 
op berucht kruispunt 
 
Op de beruchte kruising in Veen zijn vrijdagavond zeker vier auto’s in brand gestoken. De 
brandweer had haar handen vol aan de stooktraditie in het dorp, want ‘s nachts vlogen de 
autowrakken opnieuw in de fik bij het bergingsbedrijf. 
 
Op de kruising met de Witboomstraat en de Van der Loostraat in Veen zijn vrijdagavond zeker 
vier sloopauto’s en een aanhanger in vlammen opgegaan. In de aanloop naar oudjaar worden 
in het dorp vaker sloopauto’s in brand gestoken. Zeker 300 man stond op kerstavond rondom 
de autobranden het vuur te aanschouwen. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken.  
 
Ook op het viaduct van de Veldstraat, dat over de N267 gaat, zijn rond 23.35 uur een stapel 
autobanden in brand gevlogen. Het viaduct ligt op zo’n vijf minuten rijden van het beruchte 
kruispunt in Veen. 
 

 
Op kerstavond stonden zo’n 300 mensen te kijken naar de autobranden in Veen. © FPMB / 
Erik Haverhals 
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De brandweer van Den Bosch moest rond 02.10 uur in actie komen bij een brand bij 
bergingsbedrijf Van Eijck aan de Jagerheuvelstraat in Den Bosch. Hier stonden de 
autowrakken, die eerder in de nacht opgehaald werden in Veen, telkens opnieuw in brand. 

Omdat de auto’s vol zaten met onder andere autobanden en olie, bleef het vuur telkens 
opnieuw oplaaien. De brand werd opnieuw geblust en afgedekt met een laag schuim, zodat er 
geen nieuwe brand meer zou ontstaan. 

 
De Veense autowrakken bij het bergingsbedrijf in Den Bosch. © Meesters Multi Media / Bart 
Meesters 

Niet alleen in het dorp zelf was het onrustig. Eerder op de avond, rond 21.20 uur, werd de 
brandweer ingezet voor een brand langs de Van Heemstraweg tussen Poederoijen en Brakel. 
Daar stond een houten hok, gevuld met banden en olie, in brand. 

Rond 23.40 uur kreeg de brandweer van Zaltbommel een melding van een brand aan de 
Kosterijstraat in Bruchem. Daar was, midden op de kruising, een caravan vol autobanden in 
brand gestoken. Bron: AD, 25 december 2021.  

GGD Zeeland prikt door: ‘kerst of niet, het kan maar gebeurd zijn’ 

De GGD’en halen alles uit de kast om alle volwassen voor eind januari een boostervaccinatie 
te geven. De GGD Zeeland prikt daarom ook tijdens de feestdagen.  

Anderhalf week voor Kerstmis hakte de GGD Zeeland de knoop door. Er kan geen dag gemist 
worden om het  doel te kunnen halen. Met de feestdagen gaat het vaccineren door. ‘We hebben 
lang gewacht met het nemen van die beslissing’, zegt Joyce van der Leer, coördinator van het 
vaccinatieprogramma van de GGD Zeeland. De GGD wilde haar mensen toch het liefst vrij 
houden tijdens de kerstdagen en nieuwjaar. En het was de vraag of Zeeuwen wel zin hadden 
in kerstprik. 

Om met dat laatste te beginnen: over belangstelling voor een boostervaccinatie op eerste of 
tweede kerstdag heeft de GGD niet te klagen. Alleen op afspraak kun je een boosterprik 
krijgen. Er zijn voor de kerstdagen in totaal vijfduizend afspraken ingepland. En, minstens zo 
belangrijk, het is gelukt om genoeg medewerkers te vinden die met de kerstdagen wilden 
werken op de zeven locaties die tijdens de feestdagen open zijn. ‘We zijn heel blij met ons 
personeel. Gelukkig zijn ze bereid ook nu weer hun steentje bij te dragen’, zegt Van der Leer.  

Zowel op eerste als tweede kerstdag zijn zo’n honderd medewerkers van en voor de GGD 
Zeeland in touw. Ze zijn om een uur of acht begonnen met de voorbereidingen om om negen 
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uur de eerste vaccinaties van de dag te kunnen zetten. Naast de prikkers zijn dat ook artsen 
en EHBO’ers,  medewerkers voor de administratie, beveiligers en de gastheren- en -vrouwen 
die de mensen de weg wijzen. De prikposten in Sluis en Hulst zijn op de eerste kerstdag open. 
De locaties Vlissingen, Middelburg, Goes, Zierikzee, en Terneuzen op beide kerstdagen. De 
tijden zijn wel aangepast om iedereen, zowel de GGD-medewerkers als de mensen die om een 
prik komen, de kans te geven op tijd aan de kerstmaaltijd aan te schuiven. Tegen twee uur 
zijn de laatste prikken gezet. Ook op oudejaars- en nieuwjaarsdag zijn er aangepaste 
openingstijden. De locaties sluiten eerder op vrijdag 31 december en gaan wat later open op 
zaterdag 1 januari. 

Moeder en dochter De Bruijn uit Middelburg zijn op eerste kerstdag samen naar de 
vaccinatielocatie op het ZEP-terrein in Middelburg gekomen. Met door kou en mondkapjes 
beslagen brillenglazen sluiten ze aan in de korte rij die zich voor de ingang vormt. Ze hebben 
niet getwijfeld over het laten zetten van de prik op deze feestdag. ‘Kerst of niet. Het kan maar 
gebeurd zijn.’  

 
Herman Dreessen kon al binnen een dag terecht voor zijn boosterprik. © Lex de Meester 

Herman Dreessen uit Vlissingen is al voor tienen aan de beurt voor zijn boosterprik. Hij is van 
het geboortejaar 1968. Hij had geluk toen hij zijn vaccinatie plande. ‘Ik heb de afspraak 
gisteren online gemaakt en kon vandaag al terecht.’ Als bewijs haalt hij het papier met de 
prikafspraak tevoorschijn. Inderdaad, op 24 december heeft hij even na 13.00 uur de prik 
geboekt voor een dag later, eerste kerstdag. ‘Ik ben nu nog sneller aan de beurt dan mijn 
tweede oudere broers’, lacht Dreessen. Een van de redenen om zo snel mogelijk een 
boosterprik te nemen is dat hij in januari met vakantie wil gaan. Hij wil het zekere voor het 
onzekere neemt. ‘De PCR-testen hebben we ook al geregeld.’ 

 
Ria Flore: ‘Blij dat het kan.’ © Lex de Meester  
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Niet iedereen heeft een 'last-minute’-boeking voor een booster, zoals Dreessen. De 
meeste  mensen die op deze kerstochtend voor een vaccinatie komen hebben de afspraak al 
dagen eerder gemaakt.  

Ria Flore komt uit Goes en is blij dat ze nu de prik kan krijgen, ook al is het met kerst en 
moest ze ervoor naar Middelburg rijden.  Ze had eerst een afspraak staan op oudejaarsdag in 
haar eigen woonplaats. Die kon niet doorgaan en toen kreeg ze de mogelijkheid om zich op 
eerste kerstdag in Middelburg te laten boosteren.  ‘Ik ben gewoon blij dat het kan.’ 

Ook voor Tiny van Duin uit Middelburg is het geen probleem dat ze op de ochtend van deze 
feestdag naar de vaccinatiepost moet fietsen. ‘Ik woon hier dichtbij. Hoe moeilijk kan het zijn. 
En al is het met kerst, ik pak die prik vandaag. Anders had het tussen kerst en oud en nieuw 
gemoeten.’ Van de eerste twee vaccinaties heeft ze geen last gehad. Dat maakte dat de keuze 
voor eerste kerstdag gemakkelijker. 

 
Tiny van Duin: ‘Hoe moeilijk kan het zijn.’ © Lex de Meester  

Niet alleen Zeeuwen laten zich door de GGD Zeeland prikken. Uit GGD-regio West-Brabant 
rijden nogal wat mensen naar Zeeland voor een vaccinatie. Vooral inwoners van Hoogerheide, 
Bergen op Zoom, Steenbergen en omgeving komen naar een van de Zeeuwse vaccinatielocaties 
omdat die voor hen beter bereikbaar zijn. De Brabantse toestroom zal waarschijnlijk begin 
januari afnemen als de GGD West-Brabant in Bergen op Zoom een prikpost opent. Voor 
mensen uit de gemeente Tholen en een deel van Reimerswaal kan Bergen op Zoom een 
aantrekkelijke locatie zijn. Bron: PZC, 25 december 2021.  

GGD opent boosterlijn voor Zeeuwse 70-plussers 

De GGD Zeeland heeft een telefoonnummer voor Zeeuwse zeventigplussers geopend voor 
maken van een afspraak boosterprik:0115-455000. Vrijdag was de eerste dag. Tweehonderd 
mensen werden die dag via het nummer geholpen aan een tijd en een plaats voor het halen 
van een oppepprik. 

Veel ouderen hebben moeite met het maken van een afspraak via internet of het bereiken van 
de landelijke afsprakenlijn. Vandaar dat besloten is een Zeeuwse afsprakenlijn in het leven te 
roepen, uitsluitend voor 70-plussers die in de provincie Zeeland wonen . De afsprakenlijn is 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Op 31 december kan 
tot 16.00 uur gebeld worden. 

De afsprakenlijn is ondergebracht bij de gemeente Terneuzen. Medewerkers van de gemeente 
Terneuzen helpen de ouderen hun afspraak in te plannen. Het nummer 0115-455000 is alléén 
bedoeld voor het maken van afspraken. Voor andere vragen over de boosterprik kan contact 
worden opgenomen met de corona-vragenlijn van GGD Zeeland: 0113-249442 (dagelijks van 
08.00 – 20.00 uur geopend). Meer informatie over de vaccinaties, priklocaties en 
openingstijden is te vinden op de websitie ggdzeelandprikt. Bron: PZC, 25 december 2021. 
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ANWB: wees voorbereid op kou, code geel om lage gevoelstemperatuur 
tot -15 

De ANWB waarschuwt mensen die vannacht nog de weg op moeten zich goed voor te bereiden 
op extreme kou. In het noorden van het land geldt code geel omdat de gevoelstemperatuur 
daar zal zakken naar -15 à 16 graden. ‘Hierdoor is er kans op onderkoeling en op koudeletsel’, 
aldus weerinstituut KNMI.  

Volgens een woordvoerder van de ANWB is het goed om voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo 
is het belangrijk warm gekleed op pad te gaan, omdat het uitzonderlijk koud kan worden. ’Als 
er sneeuw ligt zie je dat en verwacht je dat het koud is, nu niet.’  

Op de website van de ANWB staan tips: ‘Houd voor u vertrekt de berichten in de gaten. Zorg 
voor voldoende brandstof in de tank. Zolang de motor kan draaien, kan het interieur verwarmd 
worden. Een goeie deken kan nooit kwaad, maar het beste tegen onderkoeling werkt goed 
afsluitende warme kleding. Het is dus niet zo gek om een skibroek in de kofferbak te hebben 
liggen.’ 

Eerder liet het KNMI weten dat in Groningen en Friesland sinds zaterdagavond laat code geel 
geldt vanwege de lage temperaturen. Het komt niet vaak voor dat het KNMI een 
waarschuwingscode afroept wegens kou. Code geel wordt van kracht bij een ‘windchill’, of 
gevoelstemperatuur, vanaf -15 graden.   

Volgens een woordvoerster werd in februari van dit jaar nog gewaarschuwd voor de lage 
temperaturen tijdens sneeuwstorm Darcy, die over Nederland raasde. ‘En de waarschuwing 
voor koude voordien is alweer enkele jaren geleden.’ Bij een verwachte gevoelstemperatuur 
van -20 is er sprake van code oranje.  

Volgens het KNMI worden dergelijke waarschuwingen afgegeven, zodat automobilisten, 
wandelaars of fietsers zich niet laten verrassen door het extreme weer, aldus de 
woordvoerster.  

Op tweede kerstdag is vanwege de kans op gladheid door ijzel code geel van kracht in een deel 
van het land. Zaterdag meldde het KNMI dat dit geldt voor het hele land, maar dat is herzien. 
De waarschuwing geldt niet meer voor de zuidelijke provincies, wel voor die in het midden en 
noorden van het land. 

De verwachting is dat vanaf halverwege de ochtend net ten noorden van de grote rivieren kans 
is op gladheid door ijzel. Dat verdwijnt dan weer na enkele uren door oplopende temperaturen. 
De ijzel trekt langzaam richting het noordoosten en bereikt pas in de avond het noorden en 
noordoosten, aldus het KNMI. Daar kan het nog tot maandagochtend glad blijven.  

Omdat mensen in het verkeer hinder van de situatie kunnen ondervinden, adviseert het KNMI 
dat ze hun rijgedrag aanpassen. Ook wordt aangeraden dat ze weerberichten en eventuele 
waarschuwingen volgen. Bron: AD, 25 december 2021.  

Corona in Zeeland: 233 nieuwe besmettingen, vijftien mensen in het 
ziekenhuis 

De afgelopen 24 uur zijn 233 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in Zeeland. Vijftien 
mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Eén persoon is overleden.  

In Terneuzen zijn de meeste besmettingen vastgesteld, gevolgd door Tholen en Middelburg en 
Vlissingen. Op Noord-Beveland waren de minste positieve gevallen. Opvallend is het relatief 
hoge aantal mensen uit Goes (zes) dat is opgenomen in het ziekenhuis. Bron: Omroep Zeeland, 
25 december 2021. 
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Imago koningshuis slechter door corona, maar hoe doen andere royals 
het? 

In tijden van crisis is het koningshuis nog zichtbaarder dan anders. Maar elke fout die de 
leden daarvan maken wordt extra uitvergroot, en dat weten koning Willem-Alexander en zijn 
gezin maar al te goed. Wordt er eigenlijk net zo veel geblunderd door buitenlandse collega's.  

Volgens Wim Dehandschutter, royaltyverslaggever bij de Vlaamse krantHet Nieuwsblad, was 
het een’sterke toespraak’, die ook gewaardeerd werd door het Nederlandse publiek.’Daarnaast 
gebruikte Willem-Alexander ook zijn positie om goede zaken te doen: zo regelde hij 
beademingsapparaten voor ziekenhuizen en werden er veel bezoekjes gepleegd aan 
instellingen.’  

Maar daarna werden er wat onhandige 'coronablunders' gemaakt. Tijdens hun zomervakantie 
in Griekenland lekte er een foto uit waarop Willem-Alexander en Máxima geen afstand hielden 
van een restauranteigenaar die met ze op de foto wilde. Het publiek was verontwaardigd: als 
wij afstand houden, dan moeten zij dat ook.   

Het bleef niet bij deze blamage. Premier Mark Rutte had net het Nederlandse volk gemaand 
geen onnodige buitenlandse reizen te maken, toen duidelijk werd dat het regeringsvliegtuig 
naar Griekenland was gevlogen voor een plezierreis. Willem-Alexander en Máxima vlogen de 
dag daarna terug en betuigden hun spijt in een videoverklaring.   

Koning Willem-Alexander over vakantie: 'We hadden niet moeten gaan.' Het 'Belgisch 
koningshuis zoekt de zwakkeren op.' Dit jaar ging het nog eens mis toen de koning Willem-
Alexander een Haagse wijk bezocht en geen afstand hield, en zelfs ook buurtbewoners de hand 
schudde. En in december ontstond er opnieuw commotie: namens de koning liet Rutte weten 
dat het verjaardagsfeest van Amalia meer mensen op de gastenlijst had staan dan geadviseerd 
werd.   

Het deed weinig goeds voor het imago van de koning. In 2020 had 76 procent nog vertrouwen 
in hem, ruim een half jaar later was dit gezakt tot 47 procent, bleek uit een peiling van 
onderzoeksbureau Ipsos.Hoe anders is dat in ons buurland België. Daar is het twijfelachtige 
imago van koning Filip juist enorm opgevijzeld in de afgelopen 21 maanden, vertelt 
Dehandschutter.’Filips grote aanwezigheid en betrokkenheid tijdens de coronacrisis 
versterkten zijn aanzien, die hierbij ook geholpen werd door zijn vrouw. Daarnaast hebben ze 
zich aan de regels gehouden en zich ingezet voor allerlei zaken.’   

Zo gingen ze langs ziekenhuizen, vaccinatiecentra en laboratoria en is er gevideobeld met 
experts, omdat ze zich wilden laten informeren over wat er gaande is. Ook hun kinderen 
werden erbij betrokken en belden met honderden senioren om hen een hart onder de riem te 
steken.  

‘Typerend is dat ze de zwakkeren opzoeken en daar hun steun voor uitspreken’, vertelt 
Dehandschutter.’Ze hebben echt gezocht naar wie het moeilijk heeft in deze crisis en hebben 
daarop ingespeeld. Dat toont een enorme betrokkenheid. Dat gebeurde in Nederland ook wel, 
maar dat is overschaduwd door de blunders. Dan kunnen de positieve dingen ineens binnen 
één minuut om zeep zijn geholpen.’ 

Het Belgische koninklijk gezin bestaande uit koningin Mathilde (48), koning Filip (61), prinses 
Elisabeth (20), prins Emmanuel (16) prins Gabriël (18) en prinses Eléonore (13). 

Het imago van Willem-Alexander heeft tijdens de coronacrisis een deuk gekregen, dat van Filip 
is juist beter geworden. Hoe zit het dan met de Britse koningin Elizabeth, die dit jaar ook nog 
eens haar man Philip verloor?  

Koningin Elizabeth wil geen enkel risico lopen. ‘De 'Queen' is enorm populair en dat is niet 
veranderd’, zegt Anne Saenen, RTL-correspondent voor het Verenigd Koninkrijk.’Men ziet haar 
echt als een rots in de branding. Het Britse volk stuurt haar bijvoorbeeld brieven om haar te 
bedanken of te steunen. Dat kan ze enorm waarderen, vooral post van kinderen vindt ze leuk.’ 

De 95-jarige Britse koningin is op leeftijd, valt in de risicogroep en dus heeft het volk er alle 
begrip voor dat ze in tegenstelling tot buitenlandse collega's weinig in de openbaarheid is 
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verschenen.’ Ze willen de kans dat zij corona krijgt tot een minimum beperken, dus ze is heel 
voorzichtig geweest. Tijdens de eerste lockdowns heeft ze zich met Philip in Windsor Castle 
verschanst en zagen ze absoluut geen vrienden en familie. Ontmoetingen vonden online plaats 
en dat vindt Elizabeth wel prettig. Die wil het videobellen er ook na de pandemie inhouden.’  

Zoon Charles en kleinzoon William en zijn vrouw Catherine hielpen Elizabeth. Ze bezochten 
ziekenhuizen, deden mee aan online meetings en hielpen het Britse volk overtuigen een 
vaccinatie te nemen. Zo werd er een foto gedeeld van het moment dat William zijn prik 
kreeg.’Dat ze dat doen is opvallend, want het ligt in het verlengde van een politiek statement 
en dat zie je de Britse familie doorgaans niet doen’, duidt Saenen.  

Videobellen is sinds de pandemie inmiddels een gewoonte geworden voor koningin 
Elizabeth.Volgens de royaltydeskundige is er vanuit de media ook geen kritiek geweest over 
hoe het Britse koningshuis is omgegaan met het coronavirus en de maatregelen.’De royals 
zijn hier ook anders dan de Nederlandse. Een arm om iemand heen slaan gebeurt sowieso al 
niet’, zegt Saenen. 

‘Het amicale van Willem-Alexander, dat zich bijvoorbeeld uit in hartelijke begroetingen en 
selfies nemen, past niet bij het protocol van het Britse koningshuis. Zij staan op foto's met de 
handjes gevouwen voor zich. Dat is denk ik ook de reden dat Willem-Alexander en het gezin 
vaker hebben geblunderd: ze zijn losser in hun gedrag en het protocol is veel minder streng.’ 

Volgens Blauw Bloed-verslaggever Jeroen Snel kan het geblunder van de koning nog grote 
gevolgen gaan hebben.’Dit moeten ze niet doen’, vertelde hij in Beau kort na het nieuws over 
Amalia's feestje.’ Ze moeten zo op hun tellen passen. Want het kan weleens heel slecht aflopen 
met de monarchie als de schandalen zich maar op blijven stapelen.’ Bron: Nu.nl, 24 december 
2021. 

De maffia floreert in deze arme wijk in Rome, dankzij corona 

Rome Toen kappers, winkels en restaurants in Italië dicht moesten, stonden er ineens ook 
een heleboel zwartwerkers op straat. In Tor Bella Monaca, een arme wijk in Rome, maken 
misdaadclans van die extra kwetsbaarheid gebruik. 

Een graatmagere man met doffe blik in de ogen stapt naar het open raampje van de camper. 
‘Drie spuiten, twee flaconnetjes met water en één zakdoek alstublieft’, vraagt hij beleefd, 
trillend op zijn benen. 

Bij de camper van de stichting Villa Maraini, een hulporganisatie voor drugsverslaafden, kan 
hij schone naalden krijgen en tegelijk zijn vuile spuiten veilig weggooien. Het water heeft hij 
nodig om de heroïne op te lossen, om straks de drugs in zijn aderen te spuiten. Met het 
zakdoekje zal hij nadien het bloed wegvegen.  
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Eerst vonden de bewoners van Tor Bella Monaca het maar niks, de naaldenruil in hun wijk. 
Dagelijks komen er zeker honderddertig gebruikers langs. ‘Sommigen verweten ons dat wij zo 
het drugsgebruik in de hand zouden werken,’ zegt hulpverlener Giancarlo Rodoquino (64), 
een door het leven geharde man – hij gebruikte zelf ruim twintig jaar heroïne. Maar zonder de 
camper vielen er meer drugsdoden op straat. ‘Gebruiken doen ze toch. Wij zorgen ervoor dat 
ze het overleven.’  

Toen er begin maart 2020 in Italië een harde lockdown werd afgekondigd en de Italianen 
amper naar buiten mochten, moesten de dealers zich opnieuw organiseren. Er werd toen veel 
in garages gedeald, of aan huis geleverd. De pandemie bracht heel de wereld tot stilstand, 
maar in Tor Bella Monaca vloeiden de drugs al gauw weer als vanouds. 

Deze wijk, in het oosten van Rome, ligt op iets meer dan een halfuur met de metro van het 
fraaie centrum van de stad. Hier zie je geen mooie monumenten. Op de achterzijde van het 
buurtcentrum staat enkel een verbleekte muurschildering van het Colosseum. Veel jongeren 
hier hebben het imposante Romeinse theater nooit in het echt gezien.  

Tor Bella Monaca telt veel eenoudergezinnen, 19 procent schoolverlaters, en er is geen sociale 
mix, want 82 procent van alle appartementen zijn socialehuurwoningen. Dat leidt tot een 
wedloop onder armen: geregeld ziet een rechthebbende een huis aan zijn neus voorbijgaan, 
doordat het wordt ingenomen door iemand anders in woningnood. De overheid treedt lang 
niet altijd op.  

Thuis, in een klein appartement dat haar niet toekomt, zegt Romina Vidili (48) dat ze nergens 
anders kan wonen. Ze werkte als schoonmaakster, maar is gestopt om vaker bij haar 
zevenjarige zoontje Alessio te zijn, een kind dat speciale zorg nodig heeft. Ze krijgt een 
uitkering van 500 euro en haar ex stopt elke maand 200 euro toe. Daarvan overleven moeder 
en zoon in een flatje met één slaapkamer. De huur betalen lukt niet. Aan haar keukentafel 
toont Vidili het stapeltje schriftelijke waarschuwingen. ‘Ik ben doodsbenauwd dat we worden 
uitgezet.’ 

De wijk zou 28.000 bewoners tellen, maar door alle niet-geregistreerde inwoners weet 
niemand dat zeker. In Tor Bella Monaca leeft 41 procent in extreme armoede tegenover 7 
procent in heel Italië, en heeft 22 procent geen enkele vorm van een inkomen. De pandemie 
slaat hier nog harder toe, met meer besmettingen dan elders, en met nog meer armoede als 
gevolg. Want toen de cafés, restaurantjes en kapsalons gedwongen werden te sluiten, stonden 
zwartwerkers ineens zonder inkomen of coronabonus op straat. 

De misdaadclans profiteren van die sociale kwetsbaarheid. Een voorraad drugs bijhouden en 
bewaken levert per maand al gauw enkele honderden euro’s op. Vooral zij die hun gebrekkige 
inkomen moeten compenseren, werklozen of bejaarden met een karig pensioen, worden 
ingeschakeld voor zo’n klus. ‘Door de pandemie vinden drugsbendes nog meer mensen bereid 
om voor hen bij te springen,’ zegt Gianpiero Cioffredi (59), directeur van de onderzoeksdienst 
criminaliteit van de regio Lazio.  

Neem bijvoorbeeld V., een 37-jarige moeder van drie. Ze verblijft in het huis van een vriend 
met haar jongste kind M., een mollig en vrolijk blond meisje van zes. De rechter stelde V. voor 
de keus: ofwel in een huis gaan wonen buiten de socialehuurmarkt, ofwel naar de gevangenis. 
Eerder betrok V. een socialehuurwoning in Tor Bella Monaca, en werd daar betrapt op dealen. 
Ze draagt nu een enkelband, die af mag zodra ze een baantje vindt. Dat lukt voorlopig niet.  

Ze werkte voorheen als schoonmaakster voor het bedrijf van haar toenmalige vriend, de vader 
van twee van haar kinderen. Die maakte het geld op, vertelt V., door escorts in te huren – 
mannelijke escorts. Het bedrijf ging failliet. Ze zegt dat ze geen andere uitweg zag dan te gaan 
dealen. ‘Na een shift van vier uur kreeg ik 200 euro.’ Als dealer riskeerde ze de bak, maar 
dealen leek haar beter dan een baantje op de uitkijk voor de drugshandelaren. ‘Wie de agenten 
in burger niet herkent, kan door de clans worden geliquideerd.’  

In de wijk zijn twaalf tot veertien misdaadclans actief, die evenzoveel zogenoemde 
‘drugspleinen’ beheren. Het gaat om oude, traditionele maffiafamilies, vermengd met nieuwe 
Romeinse criminelen. De klok rond wordt er gedeald. Een lucratieve dag levert één plein een 
omzet tot 20.000 euro op. In de buurt van de drugspleinen zien we jongeren in sportkleren 
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afstappen op vertragende auto’s met opendraaiende raampjes. Bij de uitkijkposten, op de hoek 
van elk drugsplein, duiken steeds vaker minderjarigen op. Een shift van vier tot zes uur levert 
hun 60 tot 80 euro op.  

Al gebeurt het allemaal vrij openlijk, toch aarzelen veel buurtbewoners om erover te praten. 
Lucia, een bejaarde vrouw die haar volledige naam niet wil geven, vertelt dat de drugsclans 
de lift in haar flatgebouw hebben gesaboteerd. Daarom moet ze de boodschappen over de trap 
naar boven sjouwen. De lift wordt gebruikt als opslagplaats voor wapens en drugs, klinkt het 
in de buurt. 

Angst heerst er zeker in de wijk, zegt Gianpiero Cioffredi, maar dat niet alleen. De clans 
hebben ook een mate van sociale aanvaarding nodig, zodat ze niet bij de politie worden 
verklikt, en drugsladingen in kleinere hoeveelheden her en der in de wijk kunnen worden 
weggestopt. Daarom zullen ze een verloederd stuk van de wijk – waar niet wordt gedeald – zelf 
opknappen, of het pensioentje van opa aanvullen. Op het politiecommissariaat bevestigt 
politiechef Giacomo Tessarolo dat de overgrote meerderheid van hen die met verstopte drugs 
worden gepakt, geen strafblad heeft.  

Voor de politie voelt het soms als dweilen met de kraan open. ‘Een halfuur nadat wij een dealer 
van de straat hebben geplukt, staat er al een ander klaar.’ Clans onderhouden het gezin van 
de gearresteerde, en betalen diens advocaat. Behalve als het vreemdelingen zijn zonder vaste 
verblijfplaats. Die krijgen ook minder betaald per uur. 

Er is ook verzet. Veel inwoners zijn bang om de clans te verstoren, maar niet Tiziana Ronzio 
(52). De kleine, geblondeerde ziekenhuismedewerkster woont met haar bejaarde moeder en 
twee volwassen zonen in een flatje in een socialewoontoren van Tor Bella Monaca. Tot voor 
kort waren drugs en criminaliteit dagelijkse kost in het gebouw. De toegangspoort en de 
deurtelefoons van de toren waren gesloopt. Het was er vuil en vies, en er werd stroom en water 
afgetapt. ‘Toen met Oudjaar in 2014 een grote stroomstoring de hele toren in duisternis 
stortte, was ik het echt zat’, zegt Tiziana. Een groepje vrouwen uit de toren besloot actie te 
ondernemen, en systematisch aangifte bij de politie te doen. 

En er kwám verandering. De vrouwen overtuigden de dealers ten minste uit het gebouw te 
blijven. De voordeur werd hersteld en de nieuwe deurtelefoons hangen nu achter een ijzeren 
rooster. In september is Giuseppe Moccia (38), lid van een clan die met de camorra uit Napels 
is verbonden , uit zijn flat in de woontoren gezet. Moccia betaalde geen cent huur, maar in 
huis vond de politie wel 30.000 euro in contanten. Tiziana Ronzio was in juni nog verbaal 
door hem bedreigd na wat begon als een banale parkeerruzie.  

Mario Cecchetti (62) heeft een minder goed contact met de politie en de politiek. Mario is sinds 
dertig jaar de bezielend leider van het levendige buurtcentrum, dat met naschoolse activiteiten 
de jeugd van straat probeert te houden. Tijdens de pandemie levert hij ook voedselpakketten 
aan huis, bij de meest kwetsbare gezinnen. Mario verwijt de politie dat die alleen maar 
drugsrazzia’s doet. En politici focussen zo sterk op de drugs, omdat ze volgens hem zo de 
onderliggende problemen kunnen negeren. ‘Als je het meent met deze wijk, dan pluk je niet 
alleen de dealers van de straat, maar creëer je ook kansen en werk.’ 

In het partijlokaal van de centrumlinkse Partito Democratico, in hartje Tor Bella Monaca, geeft 
Nella Converti (31) hem gelijk. In oktober is de jonge politica voor het eerst verkozen als 
gemeenteraadslid. De meeste stemmen kwamen uit Tor Bella Monaca. Ze voelt daardoor een 
grote verantwoordelijkheid. Nella groeide niet op in de wijk, maar ging er naar een middelbare 
school met een goede reputatie. Als dochter van een arts deelde ze de schoolbanken met 
kinderen van arbeiders, loketbedienden en criminelen. Het scherpte haar politieke bewustzijn. 

Ze omschrijft Tor Bella Monaca als ‘de wijk van de onzichtbaren’: ‘Veel bewoners weten niet 
eens wat hun rechten zijn, of welke hulp ze kunnen vragen.’ De lijst met uitdagingen is lang, 
van woningnood en afval tot armoede en maffia. Maar het nieuwe stadsbestuur heeft vijf jaar 
de tijd om minstens een deel van die lijst aan te pakken, zegt de jonge bestuurster. ‘Het klopt 
dat deze wijk te lang in de steek werd gelaten, door alle partijen, ook de mijne. En als de staat 
afwezig is, springt de maffia in het gat en vult de leemte.’ Bron: NRC, 23 december 2021. 
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Schaatsers bibberen voor corona richting cruciaal OKT: ’Als er iemand 
kucht, wordt die meteen apart gehouden’ 
 
Voor de schaatsers is het alles of niets vanaf tweede kerstdag op het olympisch 
kwalificatietoernooi in Heerenveen. De schaatsploegen hopen met verschillende maatregelen 
het risico om het coronavirus op te lopen zo klein mogelijk te maken.  
 
Topvorm is vereist om op het OKT startbewijzen te veroveren voor de Olympische Spelen. Wie 
nu positief test, ontbreekt vrijwel zeker in februari in Beijing. Sinds afgelopen winter, waarin 
de schaatsers zo’n vier weken in een ’bubbel’ zaten met wedstrijden in Heerenveen, hebben 
de ploegen al veel ervaring opgedaan met de maatregelen. Nu de nog besmettelijkere Omikron-
variant van het coronavirus rondwaart, is het van groot belang om op alle details te letten. 
 
‘In het hotel blijven we weg van andere mensen. We streven naar zo min mogelijk contact met 
de buitenwereld, daarom was onze persconferentie ook digitaal’, legt de woordvoerder van 
Jumbo-Visma uit. ‘Met eten hebben we een aparte ruimte en alles wordt opgeschept met 
handschoenen aan. Nieuw is dat we in die ruimtes deze keer ook luchtreinigers hebben staan.’ 
 
De schaatsers van Jumbo-Visma zijn donderdag ingecheckt in hun hotel en testen altijd 
meteen als ze de bubbel ingaan. ‘Als er iemand kucht, wordt diegene meteen apart van de rest 
gehouden. Zo heeft Chris Huizinga bij de NK afstanden apart gegeten omdat hij klachten had.’ 
 
Team Reggeborgh valt voor het grootste deel terug op de maatregelen die het op de voorgaande 
toernooien in de coronacrisis al hanteerde. ‘We hebben altijd een aparte eetzaal, maar we zijn 
deze dagen ook de enige gasten in het hotel waar we verblijven’, zegt de teammanager. „Dat is 
helemaal veilig. De mensen die er werken, worden regelmatig getest en gebruiken 
handschoenen.’ 
 
Ook de schaatsers van Team IKO zijn de enige gasten in hun hotel. Coach Martin ten Hove 
laat weten dat de schaatsers ’s morgens allemaal een sneltest doen voordat ze bij het ontbijt 
aanschuiven. ‘Zo hopen we mogelijke verspreiding meteen in de kiem te smoren.’  
 
De teammanager van Reggeborgh erkent dat je risico’s niet helemaal kunt uitsluiten. ‘Er zijn 
schaatsers met kinderen thuis. Iedereen is heel voorzichtig, nu de laatste weken nog meer. 
De risico’s worden tot het uiterste beperkt, maar je komt met trainingen op het ijs ook met 
anderen in aanraking.’ 
 
Voor de schaatsers zijn de regels op het cruciale OKT vergelijkbaar met eerdere toernooien, 
aldus schaatsbond KNSB. Indien een schaatser positief test en daardoor niet kan deelnemen, 
zijn er misschien nog kansen. De selectiecommissie heeft zowel bij de mannen als de vrouwen 
de mogelijkheid van drie aanwijsplekken. ‘We hebben geen bepalingen vooraf opgenomen dat 
mensen die in het verleden goed gepresteerd hebben automatisch geselecteerd zijn’, zei 
technisch directeur Remy De Wit. ‘Mocht een schaatser positief testen, dan moet een ploeg 
aangeven voor een uitzonderingspositie in aanmerking te willen komen. Laat helder zijn dat 
we, indien dat het geval is, daar serieus naar kijken.’ Bron: De Telegraaf, 23 december 2021. 

De corona-aanpak moet radicaal op de schop  

Een speciale coronaminister en een andere rol voor het Outbreak Management Team. 
Daarvoor pleit de PvdA. Als het aan de partij ligt, gaat de aanpak van de coronapandemie 
radicaal op de schop. 

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken gaat vandaag in het coronadebat over de harde lockdown niet 
meer om de hete brij heen draaien, zegt ze tegen het AD. Kuiken: ‘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.’  
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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 echter op meer plekken verversing, zoals bij het Outbreak Management Team, 
kortweg 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? En hoe school je mensen dan om? Moeten klassen op scholen voor lange tijd 
kleiner worden, en hoe zit het daar met ventilatie?’  

De Tweede Kamer moet van de PvdA ook mee veranderen. Vaak gaan de urenlange 
coronadebatten over marginale versleutelingen van lockdownpakketten en ontbreekt het aan 
grote discussies over de toekomst, erkent Kuiken. ‘De besluitvorming moet uit de crisisstand, 
het OMT moet een andere rol krijgen. Er moet meer inspraak komen van experts. En wij als 
Kamer moeten meer tijd nemen om de diepte in te gaan.’ Bron: RTV Drenthe, 21 december 
2021.  

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 omicronvariant 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. 
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Opnieuw streep door carnaval in gemeente Tubbergen vanwege 
onzekerheid over corona 

Geen  

Carnaval Tubbergen 2019  @  C.V. De Kroegtijgers 
 
Geen carnaval in de gemeente Tubbergen dit seizoen. Gisteravond heeft de gemeente na 
overleg besloten dat er vanwege de coronamaatregelen alle activiteiten zijn geschrapt. 
‘Carnaval 2021-2022 zal net als vorig jaar kleinschalig zijn maar niet als een nachtkaars aan 
ons voorbij gaan’, schrijft het bestuur van de Alberger Bökke. 
 
Vanwege het besluit worden er geen nieuwe hoogheden gekozen, zijn er geen gala's en ook 
geen optochten en sleutelactiviteiten. Er is nu al besloten tot een afgelasting, zodat 
wagenbouwers in een vroeg stadium duidelijkheid hebben. Een optocht later in het jaar is 
organisatorisch geen optie. Ook was hiervoor geen draagvlak, zegt de carnavalsvereniging. 
 
In de gemeente Tubbergen zijn er diverse carnavalsverenigingen: De Alberger Bökke uit 
Albergen, de Papsleef'n uit Geesteren, de Spekscheeters uit Vasse, de Kroesmennekes uit 
Fleringen, de Pinnen uit Reutum, de Dubbelkiekers uit Harbrinkhoek/Mariaparochie, de 
Turftrappers uit Langeveen, de Schaopnböllkes uit Tubbergen en wagenbouwvereniging de 
Venfluiters uit Manderveen. 
 
Alle afzonderlijke optochten, maar ook de gezamenlijke, zijn afgelast. Samen met de gemeente, 
onder aanvoering van waarnemend burgemeester Jon Hermans, is hiertoe besloten. 
 
Wel wordt er nog gekeken naar enkele kleinschalige activiteiten, schrijft Alberger Bökke.  
Bron: RTV Oost, 21 december 2021. 
 
Peuter in coma met corona na ‘onverantwoord gedrag’ grootvader 
 
Corona bedreigt niet alleen jezelf maar iedereen om je heen. Ook voor hen neem je de 
voorzorgsmaatregelen in acht. Overbezorgdheid is niet overbodig. Dat wordt weer eens 
duidelijk uit een tragisch verhaal uit België waar in de provincie Luik de 2-jarige Amaury al 
drie dagen in coma ligt na besmetting met het coronavirus. Het jongetje is extra kwetsbaar 
omdat hij lijdt aan het zeer zeldzame Cacna1E-syndroom. Ook zijn opa en diens broer liggen 
inmiddels op de intensive care. Ook andere familieden zijn besmet geraakt in de gemeente 
Plombières die grenst aan Nederlands Limburg. 
 
Amaury liep corona op via zijn grootvader. Die voelde zich twee weken terug ziek maar de 
geraadpleegde dokter concludeerde dat hij geen corona had. De moeder van het getroffen 
kind  vertelt bij HLN welk drama zich vervolgens voltrok: 
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‘De problemen begonnen toen hij per ongeluk zichzelf buitengesloten had uit zijn eigen 
woning. Hij is dan naar mij gekomen, maar Amaury en ik waren niet thuis. Ik let normaal 
altijd heel goed op wie ik binnenlaat. Zeker zieke personen zijn niet welkom. Toen ik hem zag, 
heb ik hem meteen in quarantaine gezet in een kamer. De zelftest die hij nadien uitvoerde, 
bleek positief. Nochtans was hij – in tegenstelling tot mij en mijn zoon – dubbel gevaccineerd. 
Ik neem het mijn vader een beetje kwalijk dat hij zich zo onverantwoord gedragen heeft. Hij 
had bijvoorbeeld toch minstens een mondmasker in mijn woning kunnen dragen.’ 

Er was geen rechtstreeks contact tussen de grootvader en zijn kleinzoon maar toch raakte 
het kind besmet. Amaury, die geboren werd toen de pandemie uitbrak, kreeg hevige koorts. 
Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht waar hij in coma werd gebracht om zijn toestand 
niet te laten verslechteren. Bron: Joop, 24 december 2021. 

Eugene Le Clercq maakt diorama’s 

Make-upartist gooit roer om door corona en verovert wereld met miniatuur-nabootsingen van 
filmscenes. ’Ik hoop dat ik ooit voor de Star Wars films mag werken’  
 
Zijn droom is om ooit als special make-upartist aan de slag te gaan op de set van Star Wars. 
En als het aan Eugene Le Clercq wordt die ambitie ooit nog eens werkelijkheid. Ook al heeft 
hij het nu druk met het maken van diorama’s ofwel miniatuur-nabootsingen van filmscènes. 
Bron: Noordhollands Dagblad, 19 december 2021. 
 
Dit hebben de toezichthouders geleerd van corona 
 
De lockdowns hebben niet alleen grote invloed gehad op de kinderopvang maar ook op het 
toezicht. GGD’en en gemeenten moesten improviseren. Hierbij zijn nieuwe ervaringen en 
inzichten opgedaan. Het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang zet deze nu op een rij. 
 
Het LCTK heeft de ontwikkelingen gemonitord van maart 2020 tot en met maart 2021.  
 
De belangrijkste bevindingen zijn: 
 
Beeldbellen/toezicht op afstand 
 
Het beeldbellen en toezicht op afstand was een alternatief om toch zo goed mogelijk toezicht 
te kunnen houden. De toezichthouders zijn echter vrijwel unaniem van mening dat het 
toezicht op afstand grote beperkingen kent. Inspecteren van de pedagogische praktijk op 
afstand biedt onvoldoende informatie om een goed oordeel te vormen. Ook zijn er technische 
beperkingen. Vanwege de veiligheidsaspecten kan maar een beperkt aantal apps gebruikt 
worden. Met name gastouders hebben weinig ervaring met deze apps en kunnen er slecht mee 
uit de voeten.  
 
Toezicht op afstand/beeldbellen kan wel ondersteunend worden ingezet, bijvoorbeeld bij 
gesprekken op houderniveau, waarbij vooral het beleid en de documenten centraal staan. Ook 
nagesprekken via (beeld)bellen met de pedagogisch medewerkers zijn volgens de 
toezichthouders zowel door henzelf als de medewerkers als positief ervaren. Er is volgens de 
toezichthouders meer tijd voor diepgang in de gesprekken, waardoor de kennis en ervaringen 
van de medewerkers beter tot hun recht komen. Bellen met beeld heeft daarbij nog extra 
waarde. 

Loslaten van de 100 procent-norm 

Door de lockdowns is de 100 procent-norm voor de jaarlijkse onderzoeken niet gehaald. Op 
basis van een prioritering is door GGD’en in overleg met de gemeenten een keuze gemaakt 
voor de te inspecteren locaties. De toezichthouders zijn echter voor het behoud van de 100 
procent-norm.   

Alleen bij houders die goede kwaliteit leveren en een uniform beleid voeren, kan eventueel 
worden volstaan met een jaarlijkse steekproef van locaties. De toezichthouders zien veel meer 
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in flexibilisering van de te toetsen voorwaarden binnen de 100 procent-norm. Zij kunnen dan 
bijvoorbeeld op houderniveau de beleidsdocumenten inspecteren en per locatie een keuze 
maken voor de te inspecteren voorwaarden. Vooral voor locaties met een groen risicoprofiel is 
deze flexibiliteit wenselijk.  

Relatiebeheer met houders  

Tijdens de eerste lockdown, toen er vrijwel geen formeel toezicht was, hebben veel GGD’en wel 
contact gehad met de houders. Er waren veel vragen vanuit de houders. De GGD’en hebben 
zelf ook actief contact gezocht via ‘vinger aan de pols’-gesprekken. De toezichthouders hebben 
hier goede ervaringen mee. Ze hebben de indruk dat er meer ruimte was voor wederzijds begrip 
in een onzekere situatie. 

De ervaringen met relatiebeheer geven ook aanleiding voor meer toezichtsactiviteiten op 
houderniveau. Verschillende GGD’en houden houdergesprekken aan het begin van het 
kalenderjaar, informeren zich over veranderingen bij locaties en aandachtspunten en nemen 
dit mee bij de inspecties, waardoor deze gerichter kunnen plaatsvinden. 

Overtredingen als gevolg van bijzondere situaties 

De coronacrisis heeft effect op de bedrijfsvoering. Houders komen voor onverwachte situaties 
te staan, waardoor zij niet altijd konden voldoen aan de kwaliteitseisen. In 2020 golden op 
verschillende momenten verschillende instructies om deze ‘overmacht’-situaties te beoordelen 
door toezichthouders. De toezichthouders hebben geen uitgesproken mening over welke wijze 
meest werkbaar is. Belangrijk vinden zij vooral dat er een duidelijke werkwijze is, voor zowel 
toezichthouder, gemeente en houder, die door iedereen gevolgd wordt. 

De belangrijkste aanbevelingen zijn: 

Houdergesprekken aan het begin van het jaar 

Door aan het begin van het jaar houdergesprekken te voeren, kan het toezicht efficiënter en 
doeltreffender worden ingericht. In deze gesprekken is onder meer aandacht voor 
veranderingen in beleid, veranderingen op specifieke locaties in de regio of andere relevante 
zaken. Deze gesprekken dragen bij aan de relatie tussen houder en toezichthouder. Ook 
kunnen de inspecties op locatie gerichter en efficiënter plaatsvinden, waardoor er in totaal 
niet meer uren voor toezicht worden uitgetrokken. Houdergesprekken kunnen eventueel ook 
op afstand plaatsvinden, door relevante documenten op te vragen en het gesprek via 
beeldbellen te voeren. 

 Flexibele inspectie 

De ervaringen met inspecties in het coronajaar laten opnieuw de behoefte aan flexibele 
inspectie-activiteit zien. Het toezicht op afstand is niet voor alle voorwaarden geschikt. Door 
meer flexibiliteit bij het bepalen van de te inspecteren voorwaarden voor een jaarlijks 
onderzoek, kan in een periode van toezicht op afstand een GGD andere keuzes maken dan in 
een regulier jaar. Ook in samenhang met houdergesprekken is flexibel toezicht wenselijk. 
Toezichthouders, samen met gemeenten, kunnen dan gerichte keuzes maken welke 
voorwaarden op welke locatie geïnspecteerd moeten worden.  

Interviews met medewerkers op afstand 

 De toezichthouders hebben goede ervaringen met gesprekken met pedagogisch medewerkers 
na afloop van een inspectie. Het leidde tot diepgaandere gesprekken dan als de pm’er op de 
groep staat. De toezichthouders hebben de indruk dat ook de medewerkers het als positief 
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ervoeren. Er werd meer naar hen geluisterd en ze waren vaak minder nerveus. Ook als het 
reguliere toezicht met locatiebezoeken weer is opgestart heeft een nagesprek met de 
pedagogisch medewerker volgens de toezichthouders een meerwaarde. Er kan dan 
gereflecteerd worden op het handelen waar de medewerker haar voordeel mee kan doen. Bron: 
Kinderopvang Totaal, 7 december 2021. 

Flexibel toezicht kinderopvang per 1 januari 2022 mogelijk 

Gemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om 
kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Daardoor hoeven zij minder verplichte 
inspectiepunten te doorlopen en is er meer ruimte voor uitgebreider of diepgaander onderzoek. 

Dit helpt tegen de voorspelbaarheid van het toezicht en biedt meer ruimte tot (risicogericht) 
maatwerk, aldus staatssecretaris Wiersma van SZW, die de gewijzigde regel bekend heeft 
gemaakt. 

Door de flexibilisering van het toezicht kan het toezicht gerichter worden ingezet, verbetert de 
effectiviteit van het toezicht en daarmee kan het een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 
kinderopvang, aldus de staatssecretaris. 

Wel blijven er drie punten verplicht om standaard te toetsen, namelijk: 

 De aanwezigheid van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de correcte 

inschrijving in het Personenregister kinderopvang 

 Of er (indien hier sprake van is) wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot 

voorschoolse educatie (VE) 

 Het toezicht op – en in gesprek gaan over – de pedagogische kwaliteit. 

De nieuwe werkwijze wordt in 2022 en 2023 gemonitord. De ervaringen van de verschillende 
betrokkenen (waaronder GGD-en, gemeenten, houders van kinderopvang en en ouders) 
worden daarin meegenomen. In 2023 wordt de werkwijze waar nodig aangepast. Daarna wordt 
de nieuwe werkwijze vanaf 2024 ingericht. Bron: Kinderopvang Totaal, 17 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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Corona hakt erin bij Zeeuwse podia: vorig jaar 80 procent minder 
bezoekers  

Het bezoek aan de Zeeuwse cultuurpodia is vorig jaar gekelderd. Oorzaak is uiteraard de 
coronapandemie, waardoor theaters en andere podia maandenlang de deuren moesten 
sluiten. 

Dat heeft uiteindelijk geleid tot tachtig procent minder bezoekers, blijkt uit nieuwe cijfers van 
het CBS. In 2019 ontvingen de Zeeuwse podia bij elkaar nog 147.000 mensen. Vorig jaar 
waren dat er slechts 28.000.  

Veel voorstellingen en concerten moesten worden uitgesteld of geschrapt. Van de ongeveer 
700 voorstellingen en concerten die er jaarlijks worden geprogrammeerd, bleven er nog geen 
200 over. Ruim de helft daarvan bestond uit concerten. Die trokken in totaal 13.000 
belangstellenden.  

Landelijk zagen de professionele podia het bezoek met 75 procent afnemen. Het aantal 
voorstellingen en concerten halveerde. De publieksinkomsten daalden met bijna 70 procent. 
Dankzij steun van de overheid en subsidieregelingen wisten de meeste podia toch overeind te 
blijven.  

Sinds afgelopen weekend zit de cultuursector opnieuw op slot. In elk geval tot en met 14 
januari zijn voorstellingen en concerten niet toegestaan. Bron: PZC, 23 december 2021. 

Exact 300 minder besmettingen in Gelderland 

Het RIVM meldde vrijdag 1234 nieuwe besmettingen in Gelderland, dat zijn er precies 300 
minder dan gisteren. Dat bleek een piekje te zijn tussen twee dagen van ruim 1200 
besmettingen. 

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames halveerde van 8 naar 4. 

Het RIVM meldt dat er 10 nieuwe overlijdens zijn. Gisteren waren dat er 9.  Bron: Omroep 
Gelderland, 25 december 2021. 

Bonus bij Bulgaarse prik 

De Bulgaarse regering heeft iets bedacht om de lage vaccinatiegraad in het land omhoog te 
krikken. 65-plussers die zich laten inenten tegen het coronavirus, krijgen vanaf volgende 
maand een bonus van, omgerekend, iets meer dan 38 euro. Tot dusver heeft slechts 27 
procent van de Bulgaren twee prikken gehad, ruim drie procent is voorzien van een 
boosterinjectie. Nergens in de Europese Unie kent een land zo'n lage vaccinatiegraaf, schrijft 
het ANP. Bron: Omroep Gelderland, 23  december 2021.  

Olympiërs mogen zelf hun booster inplannen 

De Nederlandse sporters die naar Beijing gaan voor de Olympische Spelen kunnen zelf bepalen 
wanneer ze hun booster halen. Dat geldt ook voor hun begeleiders. 

‘Iedere sporter kan dat zelf inplannen. Dat gaat in overleg met ons en met de eigen medische 
staf van de sporter. Het moet wel haalbaar en in te plannen zijn’, zegt een woordvoerder van 
sportkoepel NOC*NSF. 
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Deze week werd bekend dat de Olympiërs op korte termijn hun boosterprik kunnen krijgen. 
Dat heeft NOC*NSF besproken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Volgens de sportkoepel zitten de vaccinaties geen kwetsbare groepen in de weg. Het zou om 
ongeveer honderd sporters en begeleiders gaan. 

Afgelopen zomer konden de Nederlandse sporters en begeleiders voor de Olympische 
Zomerspelen ook ruim voor vertrek een vaccinatie halen. Bijna honderd procent deed dat. 
Bron: Omroep Gelderland, 23 december 2021.  

Coronapillen worden niet voor januari verwacht in Nederland 

De pillen waarmee corona behandeld kan worden, zijn op z'n vroegst in januari verkrijgbaar 
in Nederland. Het gaat om medicijnen van Pfizer en MSD. De pillen hebben een voorlopige 
goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) op zak, maar Nederland wil het 
definitieve oordeel afwachten. 

De medicijnen verkleinen de kans dat iemand die besmet is ernstig ziek wordt en dus moet 
worden opgenomen. 

Minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge tempert de verwachtingen over de pil. Hij 
waarschuwt dat de kuren zwaar zijn en alleen werken als er een paar dagen na besmetting 
mee begonnen wordt. 

Het ministerie wil de medicijnen wel inkopen. Maar ze willen pas bekend maken hoeveel als 
de deals rond zijn. Bron: Omroep Gelderland, 23  december 2021.  

GGD checkt niet met welke variant iemand besmet is 

De GGD onderzoekt niet met welke variant een persoon besmet is geraakt. De dienst kijkt 
alleen of iemand positief of negatief is. Dit zien ze binnen 48 uur, zo leggen ze zelf uit op hun 
site. 

Het checken van de variant vergt verder onderzoek. Dit type onderzoek wordt niet gedaan in 
de laboratoria waar testen van de GGD'en worden geanalyseerd. Het RIVM doet dit onderzoek 
wel. Een getest persoon krijgt nooit te horen om welke variant dit gaat. Dit komt doordat de 
testmonsters die het RIVM onderzoekt niet gekoppeld zijn aan persoonsgegevens. Bron: 
Omroep Gelderland, 23 december 2021.  

Ook medewerkers defensie kunnen booster krijgen 

Alle medewerkers van Defensie komen op dit moment in aanmerking voor een boosterprik. 
Dat zegt een woordvoerder van tegen ANP. Het gaat dan alleen om medewerkers die langer 
dan drie maanden geleden hun vorige prik hebben gehad of een besmetting doormaakten. 

Het is niet te zeggen wanneer alle medewerkers zijn geprikt, want sommigen zijn actief in het 
buitenland of met verlof. 

Defensie heeft momenteel 1500 militairen ingezet om de GGD'en te helpen met testen en 
prikken. Deze week komen daar, waar nodig, nog 500 militairen bij. Bron: Omroep Gelderland, 
23 december 2021.  
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Rijnstate heeft 10.000 boosters gezet 

Woensdag hebben de laatste medewerkers van ziekenhuis Rijnstate Arnhem een 
boostervaccinatie gekregen. Zodoende heeft het ziekenhuis zo'n 10 duizend prikken gezet in 
een maand tijd. 

Het ziekenhuis prikte eigen zorgmedewerkers, ambulancepersoneel en artsen. Maar ook 
dokters en medewerkers van huisartsenpraktijken hebben een vaccin ontvangen. Datzelfde 
geldt voor allergiepatiënten, diëtisten en medewerkers van diverse fysiotherapiepraktijken. 

Tot slot zijn ook het personeel van Pro Persona, Liemerije, Driestroom, Pactum, STMG, Icare, 
de Radiotherapiegroep en De Zeeg geprikt door het ziekenhuis. Rijnstate geeft ook vaccinaties 
aan zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis omdat ze zo patiënten die niet in het ziekenhuis 
liggen willen beschermen. Bron: Omroep Gelderland, 23 december 2021.  

'Elk half jaar prik halen' 

Directeur Henk Bril van de GGD Gelderland-Midden verwacht dat mensen zich op termijn 
ieder half jaar moeten laten vaccineren tegen corona. ‘Ik denk dat er een vaccinatieprogramma 
komt waarin dat de uitkomst is. De komende jaren zijn we nog niet van het virus af’, zei Bril 
bij de opening van een nieuwe zogenoemde XL-priklocatie van de GGD in Duiven. Op deze 
locatie op industrieterrein Centerpoort-Zuid kunnen vanaf woensdag ruim 5000 prikken per 
dag worden gezet. Bron: Omroep Gelderland, 23 december 2021. 

NK baanwielrennen gaat door 

De NK baanwielrennen in Omnisport Apeldoorn gaan volgende week definitief door. De 
organisatie heeft toestemming gekregen om in beperkte opzet door te gaan. Dat betekent dat 
er geen junioren zullen rijden en er wordt alleen maar gefietst tussen 10.00 en 16.00 uur. 
Publiek is niet welkom. ‘Belangrijk is dat we geen onverantwoorde gezondheidsrisico's nemen 
en dat we de Nederlandse baanwielrenners toch een kampioenschap kunnen bieden als 
voorbereiding op de internationale wedstrijden’, zegt Rens Kamphuis namens organisator 
Libéma. Bron: Omroep Gelderland, 23 december 2021.  

Grote locaties gaan open voor boosterprik 

Twee grote priklocaties gaan vandaag open: de XL-locatie in Nijmegen en de XL-locatie in 
Duiven. Oftewel: de versnelling van de boostercampagne kan nu echt op stoom komen. Maar 
dat massavaccineren gaat wel ten koste van het maatwerk, zoals vaccineren in de wijken waar 
veel mensen nog niet eens een eerste prik hebben. Dat betekent dat bijvoorbeeld de 
'vaccinatietour', waarbij de GGD met vaccinatiebussen op pad ging, even wordt stopgezet.  

Als het meezit, kunnen er straks vijfduizend boosterprikken per dag worden gezet in de Jan 
Massinkhal in Nijmegen. Oftewel: de versnelling van de boostercampagne kan nu echt op 
stoom komen. 

Maar dat massavaccineren gaat wel ten koste van het maatwerk, zoals vaccineren in de wijken 
waar veel mensen nog niet eens een eerste prik hebben.  

Met vaccinatiebussen, pop-uplocaties en vrije inloop op de grote priklocaties probeerden de 
GGD's de afgelopen tijd zoveel mogelijk mensen alsnog over de streep te trekken om een eerste 
prik te krijgen. Maar dat is nu even voorbij, het boosteren krijgt voorrang.  
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‘De vaccinatietour hebben we tijdelijk moeten stopzetten. Als je wil versnellen, heb je zoveel 
mogelijk personeel op grote locaties nodig. Kleine locaties bemannen kost veel personeel: er is 
altijd een arts nodig en altijd een locatie-coördinator. Dat is niet vol te houden bij de opdracht 
om zoveel mensen een boosterprik te geven’, zegt een woordvoerder van GGD Noord- en Oost-
Gelderland.  

‘Het bereiken van ongevaccineerden vroeg veel inzet van de GGD. Wij hebben in september en 
oktober een tour door de regio gehouden en op verschillende locaties geprikt. Op dit moment 
ligt de focus op de boostercampagne en willen we voor januari, iedereen die dat wil, een 
boosterprik kunnen geven. Na de boostercampagne kunnen we onze focus weer anders 
leggen’, reageert GGD Gelderland-Zuid.  

Naast de nieuwe locatie in de Jan Massinkhal in Nijmegen start de GGD Gelderland-Zuid 
vandaag ook met vaccineren in sporthal De Ring in Zaltbommel. Eerder was het plan om daar 
pas in januari te starten met prikken. De hal is nu al in gebruik als testlocatie.  

GGD Noord- en Oost Gelderland houdt het prikken zonder afspraak nog wel in stand om zo 
mensen te helpen die nog een eerste of tweede prik nodig hebben. ‘Op ieder moment dat jij 
wil, kan je binnenlopen zonder afspraak. Het is niet zo dat er helemaal niets meer is.’ Dit geldt 
wel alleen voor een eerste of tweede prik, niet voor de boosterprik.  

In Gelderland Zuid is prikken zonder afspraak niet meer mogelijk. ‘Een open inloop was 
verwarrend omdat er ook mensen voor de boosterprik langskwamen. Dit gaf veel onrust en 
‘gedoe’ op de locaties. Wij prikken vanaf deze week alleen mensen die een afspraak gemaakt 
hebben’, laat een woordvoerder van GGD Gelderland-Zuid weten. 

GGD Gelderland-Midden heeft deze week en dinsdag 28 december nog vaccinatiebussen 
gepland staan, maar 'daarna moeten we kijken hoe het gaat.’ Bron: Omroep Gelderland, 23 
december 2021.  

Rijnstate past bezoekersregeling aan 

Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem past de bezoekersregeling aan. Met ingang van woensdag 
is nog maar 1 bezoeker per patiënt toegestaan. Het bezoekuur verandert niet, dat blijft van 
18.00 tot 20.00 uur. Met deze maatregel wil Rijnstate het aantal besmettingen zo lang mogelijk 
houden. 

Op de afdeling geboortezorg mag alleen de partner op bezoek komen en indien gewenst blijven 
slapen. Alleen ouders van kinderen die opgenomen zijn in het Kindercentrum mogen op 
bezoek komen, liefst alleen. 

Vanwege het hoge aantal besmettingen onder (basis)schoolkinderen vraagt het ziekenhuis 
terughoudend te zijn in het bezoek van een kind aan een opgenomen patiënt. Bron: Omroep 
Gelderland, 23 december 2021.  

Schaatsen? Ja! Het kan en het mag ook nog  

Op de eerste officiële winterdag kunnen de schaatsen onder in Winterswijk. De ijsbaan heeft 
een constructie met schuimbeton en daardoor heeft dooi minder kans. En de plaatselijke 
ijsvereniging heeft haar huiswerk in deze coronatijd goed gedaan. ‘Ik heb contact gehad met 
de gemeente en de regels goed nagelezen. Van 5 uur 's morgens tot 5 uur 's middags mogen 
wij als buitensportaccommodatie gewoon open, mits de anderhalvemetermaatregel wordt 
nageleefd, zoals bij het aan- en uittrekken van de schaatsen. Jongeren tot 17 jaar mogen zelfs 
onderlinge wedstrijdjes doen.’ Bron: Omroep Gelderland, 23 december 2021.  
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Foto: Omroep Gelderland 

 

Stichting 4 en 5 mei boos om coronaprotest bij oorlogsmonument 

Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde noemt het protest tegen het coronabeleid in die plaats 
gisteravond ongepast en uiterst kwetsend. Tientallen personen verzamelden zich zondagavond 
bij het monument 'Klein Engeland' om tegen het coronabeleid te demonstreren. 

Wij vinden het totaal ongepast dat daar een dergelijke demonstratie plaatsvindt’, laat 
voorzitter Walter Leemreize van de Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde weten, aan Regio8’Het 
is een verzetsmonument voor mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.’  

Leemreize noemt het demonstreren een grondrecht, maar had graag gezien dat de 
actievoerders in overleg met de gemeente Oost Gelre tot een andere locatie waren gekomen. 
De afgelopen dagen komen de actievoerders vaker samen op de plek.  

In een bericht op Facebook omschrijft de stichting de locatiekeuze als 'uiterst kwetsend.’ Het 
monument 'Klein Engeland' aan de Hendrik Leemreizestraat werd eerder dit jaar onthuld als 
blijvende herinnering aan verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is geplaatst in 
het Joep ter Haar Plantsoen, vernoemd naar een verzetsheld.  

Ook Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre, is niet te spreken over de 
demonstratie. Zij deelde met de politie een brief uit aan mensen die bijeenkwamen bij het 
verzetsmonument. ‘Op dit moment neemt u deel aan een betoging die niet gemeld is bij de 
burgemeester’, zo staat er in de brief. ‘Dit is verboden omdat betogingen 72 uur van tevoren 
gemeld moeten worden.’ 

Ook gaat de burgemeester in op de gevoeligheid van betogingen bij herdenkingsmonumenten. 
Ze noemt de plek 'niet geschikt' en ze wijst op de regels omtrent het houden van betogingen. 
Bron: Omroep Gelderland, 20 december 2021.   
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Elburg gaat basisschoolkinderen elke week testen: 'We zijn de eerste' 

De gemeente Elburg start met PCR-lollytests om schoolkinderen iedere week te testen op 
corona. Volgens Elburg zijn ze de eerste gemeente in Nederland die dat iedere week doet. 
Zodra de kerstvakantie voorbij is, wordt op de Admiraal van Kinsbergenschool met deze 
methode gewerkt. 

De kinderen van de Admiraal van Kinsbergenschool worden twee keer per week getest door 
op een soort grote wattenstaaf te sabbelen. Vervolgens worden de wattenstaven van de hele 
klas bij elkaar gestopt. Hierop wordt per klas onderzocht of er een besmetting aanwezig is. Als 
dit zo is, blijft de hele klas thuis en wordt de test per leerling herhaald. Positief geteste 
kinderen blijven dan thuis. 

‘Volgens het RIVM zijn scholen nu de grootste besmettingshaarden voor het coronavirus’, 
vertelt burgemeester Jan Nathan Rozendaal. ‘Hierdoor worden leerkrachten en volwassenen 
in de huiselijke kring ziek. Door kinderen twee keer per week te testen houden we de 
besmettingen onder controle. Zo houden we de gemeenschap veilig met respect voor elkaars 
levensovertuiging. Ik ben er trots op dat we als eerste gemeente die verantwoordelijkheid 
nemen.’  

Voorlopig wordt de methode eerst nog uitgerold op één school. ‘Het gaat om een pilot’, legt een 
woordvoerder van de gemeente Elburg uit. ‘Als deze methode het gewenste effect heeft op de 
besmettingscijfers, volgen er mogelijk meer scholen.’  

Er leeft bij de gemeente geen angst voor protest van ouders. ‘Alle ouders zijn door de school 
op de hoogte gesteld en ze zijn allemaal voor’, vervolgt de woordvoerder. ‘Ook ouders die zelf 
niet gevaccineerd zijn staan hier achter.’  

Ook Els Baauw, directeur van de Admiraal van Kinsbergenschool is verguld met de proef. ‘De 
leerkrachten en het bestuur van onze school zijn hier heel blij mee. De aanpak is gebaseerd 
op het model dat de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen al in mei van dit jaar heeft ingevoerd 
op scholen. Deze deelstaat heeft de laagste besmettingsgraad van heel Duitsland.’ Bron: 
Omroep Gelderland, 20 december 2021.  

Zutphen kleurt diep donkerrood, ook Putten kampt met veel 
coronabesmettingen 

De coronakaart van Oost-Nederland lijkt vandaag een bontgekleurde lappendeken. Waar 
gemeenten als Zutphen, Putten en Dronten kampen met veel nieuwe coronagevallen, daalt 
het aantal infecties juist flink in Elburg en Deventer.  

De hoeveelheid nieuwe coronabesmettingen loopt sterk uiteen, maar in Flevoland liggen de 
cijfers nog steeds redelijk dichtbij elkaar. Opvallend is dat  de provincie al een week behoorlijk 
veel infecties meldt, terwijl in Gelderland en Overijssel juist een dalende trend zichtbaar lijkt. 

Zutphen meldt vandaag wederom een stijging in de hoeveelheid nieuwe coronabesmettingen: 
het zijn er 77. Dat is 50 procent meer dan gisteren en een ruime verdrievoudiging in 
vergelijking met vorige week. Per 100.000 inwoners zijn er 160 corona-infecties: nergens in de 
regio zijn de relatieve cijfers zo hoog. Landelijk gezien scoort alleen Texel  hoger: die gemeente 
noteert 161.1 besmettingen per 100.000 inwoners.  

Olst-Wijhe registreerde gisteren de minste besmettingen per 100.000 inwoners, maar kan 
vandaag niet hetzelfde zeggen. Sterker nog, de gemeente noteert vandaag 10 infecties meer 
dan gisteren (17 in totaal).  
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Na een korte pauze, begint het aantal coronagevallen in Zeewolde weer aan een klim. Met 91.8 
besmettingen per 100.000 inwoners (21 positieve testuitslagen) doet het niet veel onder voor 
buurgemeente Dronten. Die meldt 107.1 infecties per 100.000 inwoners, hetgeen neerkomt 
op 45 positieve coronatestuitslagen. Dat is een stijging van 80 procent ten opzichte van het 
begin van deze week.  

Het algemene beeld wat betreft nieuwe corona-infecties lijkt op sommige plaatsen dus nog 
steeds zorgelijk, al daalt het aantal besmettingen in de meeste gemeenten. Toch is er ook goed 
nieuws. Urk heeft bijvoorbeeld vandaag de minste besmettingen per 100.000 inwoners: 18.8 
om precies te zijn. Omgerekend betekent dat vier nieuwe infecties. In Heerde zijn het er vijf 
en dat komt neer op 26.6 besmettingen per 100.000 inwoners.  

Waar Elburg gisteren donkerrood kleurde vanwege de enorm hoge besmettingscijfers, noteert 
de gemeente vandaag een daling van zo’n 55 procent. Dat betekent 16 nieuwe corona-infecties. 

Nijkerk toont eenzelfde soort vermindering in de hoeveelheid positieve testuitslagen: gisteren 
waren het er 41, vandaag 18. 

In Deventer halveert het aantal coronagevallen ten opzichte van gisteren. Met 40,5 
besmettingen per 100.000 inwoners (41 positieve testuitslagen) is de gemeente vandaag weer 
lichtoranje op de coronakaart. Dezelfde daling is zichtbaar in Epe: de gemeente meldt 10 
nieuwe infecties, de helft van gisteren. 

In de dagen voor kerst ziet GGD GHOR Nederland een toename in het aantal 
coronatestafnames in de teststraten. De koepelorganisatie heeft het over een stijging van zo’n 
tien procent. ‘Het is niet met zekerheid te zeggen dat dit preventief is voor de feestdagen, maar 
het lijkt er wel op’, zegt een woordvoerder. Hij vertelt dat er de afgelopen dagen niet méér 
positieve testuitslagen zijn bijgekomen, ondanks de extra testen. ‘Dat geeft ons het gevoel dat 
het preventieve testen zijn.’  

In heel Nederland zijn er vandaag 12.517 mensen positief getest op COVID-19. Dat betekent 
dat er 71.6 besmettingen zijn per 100.000 inwoners. 

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt 553 nieuwe corona-infecties (66.5 per 
100.000 inwoners). 

Ook GGD-regio IJsselland meldt een flinke van zo’n twintig procent in het aantal 
coronabesmettingen ten opzichte van vorige week: vandaag zijn het er 336.  

Flevoland kent de relatief hoogste besmettingscijfers van Oost-Nederland: per 100.000 
inwoners zijn er 80.8 coronagevallen. Vandaag ontvingen 346 mensen een positieve 
testuitslag. 

Momenteel worden 1.580 ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt. Daarnaast liggen 
er 546 mensen op de intensive care. Dit is zo’n 53 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, 24 december 2021. 

Ieren worden opgeroepen drukke plekken zoals winkels voorlopig te 
vermijden 

Het hoofd van de Ierse gezondheidsdienst Tony Holohan heeft de Ieren opgeroepen ‘drukke 
plekken zoals winkels’ voorlopig te vermijden. Ook raadt hij Ieren af om mensen uit andere 
huishoudens binnen te ontmoeten. 
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De waarschuwing van Holohan komt een dag na kerst, traditioneel de dag waarop de meeste 
Ieren bij elkaar op bezoek gaan. Op 24 december telde het land, met 13.765 infecties, 
zijn hoogste aantal besmettingen binnen 24 uur: ruim twee keer zoveel als vier dagen eerder. 
De verwachting is dat dit aantal de komende dagen nog verder zal oplopen. 

De Ierse regering heeft de openingstijden van bars en restaurants ingeperkt en nachtclubs 
laten sluiten, maar nog geen officiële beperkingen opgelegd aan winkels, afgezien van de 
verplichting tot het dragen van mondkapjes. 

Meer dan negentig procent van alle Ieren boven de 12 jaar is volledig gevaccineerd, een van 
de hoogste vaccinatiegraden van heel Europa. Bron: AD, 25 december 2021. 

Diverse Belgische theaters en bioscopen hebben aangegeven op tweede 
kerstdag niet hun deuren te sluiten 

Diverse Belgische theaters en bioscopen hebben aangegeven op tweede kerstdag niet hun 
deuren te sluiten als dit wel moet van de Vlaamse overheid in strijd tegen corona. De 
burgemeesters van diverse grote deelgemeenten van Brussel en de lokale politie hebben al te 
kennen gegeven niet in te grijpen als de podia niet dichtgaan. 

Burgemeester Christos Doulkeridis van de deelgemeente Elsene: ‘Ik ga de politie niet naar dit 
soort plaatsen sturen om ze te controleren.’ 

Ook het college van procureur-generaals van het Openbaar Ministerie is er duidelijk over: ‘We 
gaan de politie niet vragen om de wacht te houden voor theaterzalen of om systematisch 
processen-verbaal op te stellen’. 

Net als in Nederland is ook in Vlaanderen de lockdown van de theaters en bioscopen vrij 
abrupt afgekondigd. Het Overlegcomité, het Vlaamse OMT, besloot afgelopen woensdag dat 
vanaf zondag alle podia de deuren moeten sluiten. Het besluit heeft tot veel protesten geleid. 
Vandaag zijn er in diverse Belgische steden demonstraties aangekondigd. 

Gezaghebbende Belgische virologen als Marc Van Ranst hebben laten weten het besluit van 
het Overlegcomité niet te begrijpen. Bron: AD, 26 december 2021.  

Aantal geschrapte vluchten rond kerst is wereldwijd gestegen tot meer 
dan 6000 

Het aantal geschrapte vluchten rond kerst is wereldwijd gestegen tot meer dan 6000. Ook 
kampten zo'n 19.000 andere vluchten op vrijdag en zaterdag met vertragingen, laten cijfers 
van de website Flight Aware zien. 

Zaterdag werden opnieuw bijna 2800 vluchten geschrapt. Dit aantal kwam bovenop 2400 
vrijdag al geannuleerde vluchten. Zondag zullen op zijn minst 1100 vluchten worden 
geschrapt. Zaterdag hadden zeker 8000 vluchten die wel vertrokken vertraging volgens Flight 
Aware. Op vrijdag waren zelfs 11.000 vluchten vertraagd. 

De problemen in het vliegverkeer worden deels veroorzaakt door een toename van het 
aantal Omikronbesmettingen. Die zeer besmettelijke variant van het coronavirus grijpt ook 
onder medewerkers van luchtvaartmaatschappijen om zich heen. De problemen zijn vooral in 
de Verenigde Staten erg groot. Bron: AD, 26 december 2021.  

Corona-uitbraak in Xian heeft ertoe geleid dat China zaterdag 
zijn hoogste aantal binnenlandse besmettingen op één dag telde  

De corona-uitbraak in de Chinese stad Xian heeft ertoe geleid dat China zaterdag zijn hoogste 
aantal binnenlandse besmettingen op één dag telde in 21 maanden tijd. De stad met 13 
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miljoen inwoners, die al vanaf donderdag op slot zit, registreerde zaterdag 155 nieuwe 
besmettingen. Een dag eerder waren dat er nog 75. 

In heel het land werden 158 binnenlandse besmettingen vastgesteld. Dat is het grootste aantal 
sinds China begin 2020 zijn nationale corona-uitbraak onder controle wist te krijgen. Voor 
China zijn dit grote aantallen, het land telt al heel lang veel minder gevallen dan andere 
landen. Dat komt deels door het zeer strenge beleid, waarbij onmiddellijk lockdowns worden 
ingevoerd als er een besmetting in een stad is vastgesteld. Bron: AD, 26 december 2021. 

De Canadese tennisser Denis Shapovalov is bij aankomst op vliegveld van 
Sydney positief getest op corona 

De Canadese tennisser Denis Shapovalov is bij aankomst op het vliegveld van Sydney positief 
getest op corona. De nummer 14 van de wereld was een van de eerste spelers die in Australië 
arriveerde om daar vanaf 1 januari deel te nemen aan de strijd om de ATP Cup, een 
landentoernooi. 

Shapovalov meldde op Twitter in quarantaine te zitten en milde klachten te ondervinden. 
Shapovalov heeft twee weken geleden deelgenomen aan een demonstratietoernooi in Abu 
Dhabi.  

Olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland en de Tunesische Ons Jabeur testten 
eerder ook positief nadat ze in Abu Dhabi in actie waren gekomen. Bron: AD, 26 december 
2021. 

Honderden mensen samen voor kerstviering: ‘Boa’s heb ik niet gezien, 
maar ook zij zijn van harte welkom’ 

Ondanks het verzoek van Barnevelds burgemeester Jan Luteijn om geen fysieke, maar louter 
online kerkdiensten te houden, huurde de evangelische geloofsgemeenschap Doorbrekers de 
Midden Nederland Hallen in Barneveld voor vier feestelijke diensten met honderden bezoekers 
tijdens kerst. ‘De Albert Heijn is ook druk.’ 

‘Wees welkom!’, klinkt het vrolijk op de parkeerplaats van de Midden Nederland Hallen. Het 
is Tweede Kerstdag en doodstil in Barneveld. Behalve hier - en bij enkele andere kerken die 
toch fysieke diensten houden. Afgelopen week riep burgemeester Jan Luteijn alle 
kerkbesturen op om, gezien de lockdown, vooral online diensten te houden. Veel Barneveldse 
kerken gaven daar gehoor aan en leefden zich uit met livestreams. Bron: AD, 26 december 
2021. 

Mensen geboren in 1974 of 1975 kunnen afspraak maken voor booster 

Mensen die in 1974 of 1975 geboren zijn, kunnen vanaf 11.00 uur online een afspraak maken 
voor een boosterprik. 

De boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of drie 
maanden na herstel van corona. Dat was eerst zes maanden, maar gezien de snelle opmars 
van de Omikron-variant is het boostermoment naar voren gehaald. Mensen kunnen niet 
kiezen welk vaccin ze krijgen: het wordt dat van Moderna of Pfizer, ongeacht de voorgaande 
vaccinaties. Bron: AD, 26 december 2021. 

Youp van 't Hek heeft ter gelegenheid van Kerstmis een speciaal 
gedicht opgenomen 

Youp van 't Hek heeft ter gelegenheid van Kerstmis een speciaal gedicht opgenomen waarin 
hij de wederom gesloten cultuursector een hart onder de riem steekt. In het gedicht verbaast 
de 67-jarige cabaretier zich erover welke winkels als essentieel worden betiteld en dus open 
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mogen zijn, terwijl de theaters geen gasten mogen ontvangen. Maar ook beklemtoont hij 
dat elke tunnel een einde kent en aan elke donkere periode ooit een einde komt. Bron: AD, 26 
december 2021. 

Alleen volledig gevaccineerd om naar Oman te reizen  

Mensen die naar het sultanaat Oman willen reizen, moeten volledig gevaccineerd zijn. Dat 
meldt het staatspersbureau van Oman zondag. Om het land binnen te komen, moeten niet-
inwoners op zijn minst twee doses hebben gehad. Bron: AD, 26 december 2021.  

Naasten van zorgpersoneel maken diepe buiging, nu het land dit niet 
meer doet 

Joey Visser (30) ziet zijn vrouw, die als verpleegkundige op de Covid-afdeling werkt, sinds de 
pandemie minder vaak. Figuurlijk daarentegen ziet hij haar meer staan dan ooit. In de 
kerstfilm ‘Ik zie jou’, gemaakt door het Reinier de Graaf ziekenhuis, maakt hij samen met 
andere naasten van zorgpersoneel een diepe buiging. 

Wat zie jij wat andere mensen niet zien? 

‘Een vrouw die normaal na haar werk gelijk met onze twee kinderen zou gaan spelen, maar 
nu op de bank neerploft met een kopje thee. Marleen is uitgeput – fysiek, maar ook emotioneel. 
Het is ook niet niets wat zij allemaal doormaakt.’ Bron: AD, 26 december 2021.  

RIVM meldt over het afgelopen etmaal 11.962 positieve tests 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt over het afgelopen 
etmaal 11.962 positieve tests. Dat dagcijfer is lager dan dat van de afgelopen dagen. Een dag 
eerder waren het er nog 12.629 (639 meer) en precies een week geleden steeg het aantal 
mensen met een coronabesmetting volgens het RIVM binnen één etmaal nog met 13.265. 

Ook het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen per dag is opnieuw afgenomen. Afgelopen 
zeven dagen maakte het RIVM melding van gemiddeld 12.195 nieuwe positieve testuitslagen 
per dag.  

Dat is een daling ten opzichte van het weekgemiddelde van zaterdag (12.382 gevallen). Precies 
een week geleden, op zondag, stond het gemiddelde nog op 14.253 positieve testuitslagen per 
dag. 

Het instituut meldt vandaag 11 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat al deze mensen 
daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden 
door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Bron: AD, 26 december 2021.  

Aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is tussen eerste 
en tweede kerstdag nagenoeg gelijk gebleven 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is tussen eerste en tweede 
kerstdag nagenoeg gelijk gebleven, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op tweede kerstdag worden daar 
1983 mensen met corona behandeld. Op eerste kerstdag waren dat er vijf minder en lagen 
1978 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. 

Tussen vrijdag en zaterdag daalde het aantal nog flink, met 148. Dat was de vijfde dag 
achtereen dat het totale aantal ziekenhuispatiënten met corona daalde. Die trend stopt met 
deze kleine stijging. 

Op de intensive cares worden 541 personen behandeld, dat zijn er 7 meer dan zaterdag. Er 
kwamen 23 nieuwe ic-opnames bij. 
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Op de verpleegafdelingen liggen in totaal 1442 coronapatiënten. Dat zijn er 2 minder dan op 
eerste kerstdag. De afdelingen namen wel 121 nieuwe mensen op. Doordat mensen de afdeling 
mochten verlaten of overleden, daalde de totale bezetting wel iets. Bron: AD, 26 december 
2021. 

 

Kirsten Verdel deelt vrijwel alles met haar Twitter-volgers, dus ook weetjes over James Bond-
films. © Peter Franken  
 
Kirsten bereikt dagelijks 1,5 miljoen mensen op Twitter: ‘GGD werd 
platgebeld na mijn tweet’ 
 
Van VacciNazi tot vaccinatieomroeper: op Twitter kon je het afgelopen jaar niet om Kirsten 
Verdel (43) heen. Het leverde haar een trofee op, maar ook haatmail.  
 
‘Sorry, ik moet nog even ontbijten’, wijst ze verontschuldigend naar een bord met daarop twee 
boterhammen. De kinderen, Thule (7), Doke (5) en Mera (3) zijn vanwege de vervroegde 
kerstvakantie thuis. Met een ‘mama moet even werken', verdwijnen ze met hun vader naar 
boven. Bron: AD, 26 december 2021. 
 
Ook mensen geboren in 1976 en 1977 kunnen afspraak maken voor 
booster 
 
Nadat vanochtend mensen werden opgeroepen die in 1974 of 1975 geboren zijn, kunnen nu 
ook mensen die in 1976 en 1977 zijn geboren online een afspraak maken voor een 
boosterprik. Dat kan vanaf 16.00 uur vanmiddag.  
 
De boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of drie 
maanden na herstel van corona. Dat was eerst zes maanden, maar gezien de snelle opmars 
van de Omikron-variant is het boostermoment naar voren gehaald. Mensen kunnen niet 
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kiezen welk vaccin ze krijgen: het wordt dat van Moderna of Pfizer, ongeacht de voorgaande 
vaccinaties. Bron: AD, 26 december 2021. 

 

Deze dreumesen zijn in coronatijd geboren en groeien op in de pandemie. © Angeliek De Jonge 
 
Geboren worden in een pandemie: deze dreumesen doen mondkapjes voor 
en schudden geen handen 
 
Ze kennen de wereld niet zonder mondkapjes, lockdowns, kleine (of géén) verjaardagsfeestjes 
en een hoop onrust. Deze Utrechtse baby’s die sinds het begin van de coronapandemie zijn 
geboren, leven al bijna twee jaar in een 1,5 metersamenleving. ‘It takes a village to raise a 
child, maar in deze tijd ís er geen dorp.’ 

Matthijs (1,5) en moeder Julia Bolton (37) uit Utrecht: 

‘16 maart was een gekke dag voor ons. Mijn zwangerschapsverlof begon, de eerste lockdown 
ging van start én we kregen de sleutel van ons nieuwe huis. Ik dacht dat ik lekker kon 
ontspannen, maar niets was minder waar. Bron: AD, 26 december 2021. 

De meeste positieve testuitslagen kwamen afgelopen etmaal 
uit Amsterdam 

De meeste positieve testuitslagen kwamen afgelopen etmaal uit Amsterdam. 887 mensen 
kregen daar te horen dat ze komende dagen in isolatie moeten omdat ze besmet zijn met 
corona. In Rotterdam ging het om 648 mensen en in Den Haag kregen 317 mensen een 
positieve testuitslag. In Utrecht werden 235 coronabesmetttingen bevestigd en in Tilburg 161. 

Van alle gemeenten bleven alleen twee Waddeneilanden gespaard van nieuwe 
coronagevallen. Op Vlieland en Schiermonnikoog kreeg niemand een positieve testuitslag. 
Bron: AD, 26 december 2021.  

‘De Jonge belde de avond voor de eerste prik dat ik rekening moest 
houden met negatieve reacties’ 

Sanna Elkadiri (40), werkzaam in een Boxtels verpleeghuis, kreeg op 6 januari onder grote 
mediabelangstelling als eerste in Nederland een coronaprik. Wat dat teweeg zou brengen, had 
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ze compleet onderschat. Spijt heeft ze niet, daar doet de Eindhovense niet aan. Daarbij leverde 
het haar contact op met twee zeer interessante mannen. 

En dan ineens waarschuwt minister Hugo De Jonge je voor alle negatieve reacties die je gaat 
krijgen. 

‘Ja, hij belde de avond voordat ik de allereerste vaccinatie van Nederland zou krijgen. Via 
WhatsApp, met beeldbellen. Ik schrok me dood. Zo gek, sta je ineens met de minister te 
praten. Hij zei dat ik rekening moest houden met negatieve reacties, want die zou ik 
gegarandeerd krijgen. Hij vertelde over wat voor bedreigingen hij krijgt en hoe zijn kinderen 
worden aangesproken.’ Bron: AD, 26 december 2021. 

 

Wandelaars halen op tweede kerstdag ’s ochtends een versnapering bij de foodtruck van De 
Veldkeuken bij Amelisweerd in de bossen tussen Utrecht en Bunnik. © Erik Van ’t Woud  
 
Foodtrucks en afhaalpunten bieden wat warmte in de koude kerst 
 
Nederlanders sloegen aan het wandelen, in het kerstweekend waarin alles op slot zat. 
Afhaalpunten en foodtrucks boden warmte en saamhorigheid. ‘In deze bizarre tijd zoeken 
mensen rust.’ 
 
De één wandelt met drie honden die allemaal een andere kant op willen, de ander met een 
huilende peuter, een derde met een snotneus, maar iedereen in landgoed Amelisweerd in 
Bunnik is stevig ingepakt. In de vrieskou wordt gretig gebruik gemaakt van de foodtruck die 
restaurant De Veldkeuken heeft neergezet, met achter de toonbank Kirsten Boers - over zes 
chocomelk heeft ze kans om daar meer over te vertellen.  
 
De natuur opzoeken was het enige mogelijke uitje tijdens deze lockdown en veel Nederlanders 
kozen er dan ook voor te gaan wandelen. Toch voelde kerst voor hen vaak niet zoveel anders 
dan voor corona. ’We wandelen vaak,’ zegt Koen van Driel, die stoeiend en blauwbekkend met 
zijn neefje Mats (6) in de rij staat bij de foodtruck van De Veldkeuken. ‘Het is voor ons een 
redelijk gewone kerst, met familie.’  
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Zelfs voor de ondernemers begint het toch ook normaal te worden. In Oranjewoud vertelt 
Thom van der Heide dat bezoekers hotel Tjaarda zelf vroegen of ze hun foodtruck weer van 
stal zouden halen, toen de lockdown werd aangekondigd. ‘Vorig jaar was het ook een groot 
succes, het biedt een beetje saamhorigheid, zo'n plek om toch wat bij elkaar te komen. Het 
weer is dit weekend heerlijk, het is wel koud, maar daar kunnen mensen zich op kleden. In 
onze bosrijke omgeving wordt dan ook graag gewandeld nu, mensen zoeken ook rust in deze 
bizarre tijden.’ 
 
Het helpt ook om bezig te blijven, zegt Patricia Iriks van Brasserie T-Huis in Roosendaal, waar 
een afhaalpunt voor een drankje en een versnapering is - zomers wordt hier ijs verkocht. ‘Je 
houdt de band met klanten, maar ook het team blijft bij elkaar. We zouden eigenlijk sluiten, 
deze kerst, maar we hebben de meiden gevraagd of ze toch wilden werken toen de lockdown 
kwam. Dat wilden ze wel, want er is toch niets anders te doen.’ Natuurlijk doet het ook 
verdriet, dat de zaak niet écht open kan zijn. ‘Maar doordat het rustiger is geweest door corona 
hebben we elkaar bij de brasserie ook beter leren kennen. Er was nu wel eens tijd om 
tussendoor een spelletje te doen. Zo heeft het ook voordelen.’  
 
In Bunnik is ondertussen voelbaar hoe klanten het waarderen dat De Veldkeuken, die 
normaal huist in het koetshuis van Amelisweerd, toch open is, zegt Boers, die de zes chocomel 
inmiddels heeft meegegeven. ’Ik kan merken dat ze er blij mee zijn. Iedereen is vriendelijk, 
maar het is natuurlijk ook kerst.’ De foodtruck waarin ze staat was eigenlijk bedoeld als 
buitenbar bij het terras, maar kan worden omgebouwd zodat hij ook 's winters in is te zetten. 
‘Hiermee zijn we eigenlijk weer terug bij het begin. De Veldkeuken is begonnen met een 
fietskar, waar vanuit wandelaars van eten werden voorzien.’  Net zoals nu dus. En dat zorgt 
voor blij gezichten. Ook al baalt neefje Mats. Die had geen slagroom op zijn chocomel besteld 
en bedacht zich toen Kirsten de drank net serveerde.  Bron: AD, 26 december 2021. 
 

 
 

Leden van The Streamers, van links naar rechts: Maan, Frank Lammers, Rolf Sanchez, Diggy 
Dex en Simon. © Brunopress  
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The Streamers vanavond op groot podium in Efteling: je kunt er niet bij 
zijn, maar online kaartjes zijn gratis 
 
Ze komen vanavond dan tóch weer samen: de artiesten die samen de gelegenheidsgroep The 
Streamers vormen. Vanaf 20.30 uur treden ze op in de Efteling, het voorprogramma begint al 
een uurtje eerder.  
 
Erbij zijn is in deze lockdown geen optie. Online kijken wel, daarvoor moet je een gratis kaartje 
‘kopen’ via de site van de groep. Via Instagram is al een voorproefje te zien van het 
optreden: Guus Meeuwis, Frank Lammers, Kraantje Pappie, Danny Vera, Maan, Suzan & 
Freek, Roel van Velzen, Nick & Simon, Diggy Dex, Paul de Munnik, Thomas Acda, Rolf 
Sanchez en Ronnie Flex zingen met z'n allen Do they know it's christmas time.  
 
Eerder was op Instagram het decor ook al te zien: de zangers staan vlak bij de entree van het 
attractiepark, voor het theater. Daar is een groot buitenpodium opgebouwd.  
 
In de vorige lockdown traden The Streamers al op voor een steeds groter publiek. Naar het 
laatste optreden op Koningsdag keken op het hoogtepunt 2,5 miljoen mensen. Het was 
daarmee het grootste streaming-evenement in Nederland ooit.  
 
Dat optreden in de koninklijke stallen zou direct het einde van de gelegenheidsgroep zijn, 
maar nu we weer massaal thuis zitten, besloten de artiesten weer bij elkaar te komen. ‘Dit 
wordt wel de laatste’, zei initiator Guus Meeuwis al bij de aankondiging van het optreden in 
de Efteling. ‘De laatste van dit jaar dan. Het enthousiasme is zo groot dat ik heb afgeleerd om 
‘nooit’ te zeggen als het over The Streamers gaat.’ Bron: AD, 26 december 2021. 
 

 

Santa Maria de Belém in Lissabon. © NurPhoto via Getty Images 
 
Portugal gezien als coronavrij vakantieland, maar hoe zit dat met andere 
Europese landen? 
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Voor de Nederlandse toerismesector was het wederom een turbulent jaar. Hoe verging het 
andere landen? Een terugblik van onze correspondenten.   
 
Nederlanders trekken de portemonnee in Frankrijk. Het goede nieuws is: de Franse skipistes 
zijn open. Vorig jaar was alles dicht, dus nu halen ze opgelucht adem in de Alpen. In de 
skisector werken – in coronaloze tijden – 120.000 mensen. Per jaar wordt er 10 miljard euro 
omgezet. Maar de blijdschap was van korte duur. Britse toeristen mogen sinds kort Frankrijk 
niet meer in vanwege omikron. ‘We hebben het hotel gesloten’, zegt Aube Marullaz van hotel 
Les Lans, vlakbij de Zwitserse grens. Bron: AD, 26 december 2021.  
 
Schaatspret op tweede kerstdag in noorden van het land 
 
Geen witte, wel een bevroren kerst. In het noorden van het land kan er op tweede kerstdag op 
verschillende plekken worden geschaatst. En dat laten Nederlanders zich geen twee keer 
zeggen. 
 
Door een koude nacht met temperaturen rond zeven graden onder nul is het ijs op sommige 
plekken 3 tot 5 centimeter dik. Dat leidde tot ijspret op bevroren polders, slootjes en ijsbanen. 
 
Op de Friese Ryptsjerksterpolder, traditioneel gezien een van de eerste plekken waar in 
Nederland kan worden geschaatst, waren vanochtend al tientallen schaatsers op het ijs. 
Jocham de Vries waagde zich ook op het ijs, maar zag dat het niet overal even veilig was. ‘Het 
lijkt wel vertrouwd, maar dat is het niet. We hebben er net twee doorheen zien gaan en dat is 
met deze temperaturen niet leuk.’  
 

 
Schaatsers wagen zich op het natuurijs op de Ryptsjerksterpolder. © ANP  

Ook in het Drentse Nieuw-Buinen kan worden geschaatst. Vrijwilligers hebben tot 03.00 uur 
’s nachts doorgewerkt om de ijsbaan gereed te maken. En met succes: om 09.00 uur stonden 
de eerste schaatsers voor de deur. Alleen abonnementhouders mogen de baan op, maar 
daardoor laten de meesten zich niet weerhouden: volgens de lokale omroep RTV1 waren na 
twee uur al dertig abonnementen verkocht.  
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Noordlaren maakt zich vandaag op voor een kerstprimeur. In de Groningse plaats wordt 
vanavond de eerste marathon op natuurijs van deze winter verreden, meldt schaatsbond 
KNSB. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat tijdens kerst een marathon op natuurijs 
wordt verreden.  

Mogelijk duurt de winterpret de hele dag: de verwachting is dat de temperatuur niet of 
nauwelijks boven het vriespunt. De gevoelstemperatuur lag vannacht op sommige plekken in 
het land op -15 graden. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven. Het instituut 
waarschuwt voor spekgladde wegen door ijzel.  

Het is overigens niet de eerste ijspret van de winter. Woensdag werden de ijzers al uit het vet 
gehaald, bijvoorbeeld op de Ryptsjerksterpolder en in Puttershoek (Zuid-Holland). Bron: AD, 
26 december 2021. 

 

Leden van de taliban. © AFP 
 
Taliban verplicht taxichauffeurs vrouwen zonder hoofddoek te weigeren 
 
De religieuze politie van de taliban in Afghanistan heeft alle taxichauffeurs opgedragen geen 
muziek meer in hun auto’s af te spelen en ook geen vrouwelijke passagiers op te pikken die 
zich niet aan de islamitische kledingvoorschriften zoals een hoofddoek houden. 
 
De boodschap werd verspreid via een pamflet. Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie 
van Deugdzaamheidsbevordering en Zedeloosheidsbestrijding bevestigde de maatregel 
zondag. De brief van het ministerie dringt er bij de chauffeurs verder op aan geen vrouwelijke 
passagiers te accepteren voor langere ritten, tenzij ze mannelijke begeleiding bij zich hebben. 
 
De Afghaanse universitair docent Haroun Rahimi bekritiseerde de richtlijn en zei dat die 
betekent dat taxichauffeurs in feite de lichamen en mobiliteit van vrouwen zullen kunnen 
controleren. ‘Het zal mogelijkheden scheppen voor pesterijen en het onveilig maken van 
openbare ruimten voor vrouwen,’ zei hij. Rahimi en andere medewerkers van de American 
University of Afghanistan zijn eerder dit jaar geëvacueerd uit Afghanistan. 
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Sinds de taliban de macht hebben overgenomen, zijn de rechten van vrouwen aanzienlijk 
ingeperkt. In veel gevallen kunnen ze niet meer terugkeren naar hun werk. De meeste 
middelbare scholen voor meisjes zijn gesloten. Protesten van vrouwelijke activisten zijn met 
geweld onderdrukt. Vorige week zijn de Taliban-autoriteiten begonnen met het verwijderen 
van afbeeldingen van vrouwen die gebruikt worden voor reclame op reclameborden en 
winkelpuien in de hoofdstad Kaboel. 
 
Het ministerie van Deugdzaamheidsbevordering en Zedeloosheidsbestrijding bestond ook al 
tijdens het vorige talibanregime in de jaren 90. Toen was het een berucht symbool van 
willekeurig misbruik door openbare afranselingen en opsluiting. Bron: AD, 26 december 2021. 
 

 

Hevige overstromingen in Itamaraju, ten zuiden van de Braziliaanse staat Bahia. © AFP 
 
Duizenden mensen dakloos met kerst door hevige regenval in Brazilië 
 
Hevige regenval en overstromingen hebben in de Braziliaanse deelstaat Bahia meer dan 
11.000 mensen dakloos gemaakt. Ook zijn door het extreme weer sinds november al zeventien 
mensen om het leven gekomen. In totaal hebben 4185 mensen, verspreid over 19 steden, 
noodopvang nodig. 
 
Tientallen steden werden door het water afgesloten en huizen en bruggen stortten in. De 
Braziliaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen in bijna 50 steden in de staten Bahia 
en Minas Gerais. De regering van de deelstaat Bahia en de federale regering stuurden 
zaterdag, in samenwerking met andere deelstaten, extra personeel, vliegtuigen en materieel 
naar de getroffen gebieden om hulp te bieden. 
 
‘We zijn volledig gemobiliseerd en nemen alle maatregelen die nodig zijn om de slachtoffers 
van de hevige regenval die Bahia deze kerst trof steun te bieden’, lichtte de gouverneur van 
Bahia in een videoboodschap toe. 
 
In de hoofdstad van de deelstaat, Salvador, viel tot aan vrijdag alleen al in december 250 
millimeter neerslag. Dat is vijf keer meer dan normaal volgens het stadsbestuur. Bron: AD, 
26 december 2021. 
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Coronafabels en vaccinatieroddels van A tot Z 

Middenin alweer de derde coronawinter gonst het van de half ware roddels en desinformatie 
over het virus en de vaccins ertegen. Tijd voor een stand van zaken in vogelvlucht, van A tot 
Z. handig voor als het hoog oploopt tijdens het kerstdiner. 

Een bingokaart met de meest herhaalde misverstanden over corona erop. Een poster met 
daarop wat er nou wel of niet klopt van allerlei vaccinatie- en coronageruchten. Of nee, een 
‘handboek’ met daarin ‘alle antwoorden voor twijfelende ongevaccineerden.’ Het is een verzoek 
dat ik nogal eens krijg. 

Want ja: corona is echt dodelijker dan de griep en vaccins zijn wel degelijk gewoon goedgekeurd 
voor gebruik. En nee, de hoofdredacteur van de Volkskrant heeft niet beloofd de lijn van het 
RIVM te verdedigen, het middel ivermectine werkt helaas écht niet tegen corona en er is geen 
enkele aanwijzing dat coronavaccins het aantal miskramen verhogen. 

Nu het virus alweer twee jaar de wereld ontwricht, is er een parallel universum ontstaan waarin 
dergelijke verhalen rondgaan als vaststaande feiten. Veel mensen geloven erin, anderen gaan 
er in elk geval een beetje door twijfelen. Niet uit domheid of naïviteit: ook de dwarsdenkers 
komen met op het oog betrouwbare cijfers, grafieken, onderzoeken en uitspraken van 
prominenten. 

Achter de flirt met desinformatie zitten doorgaans oprechte zorgen en terechte vragen. Over de 
rol van de farmaceutische industrie, die garen zal spinnen bij ieder jaar een boosterprik. Over 
de beslissing om de hele samenleving plat te leggen, voor een ziekte waarvan de meeste mensen 
welbeschouwd niet erg ziek worden. Of over het kabinet, dat aan de ene kant volhoudt dat 
vaccinatie een vrije keuze is, maar tegelijk de schuld van alle problemen bij de 
ongevaccineerden legt. 

Terechte bedenkingen – alleen wil dat nog niet zeggen dat er dus een kolkende samenzwering 
is die erop uit is een totalitaire staat te vestigen, of dat de vaccins alzheimer, kanker, 
gekkekoeienziekte, miskramen, vroeggeboortes, hartstilstanden of spasticiteit veroorzaken. 

Dit alfabet is bedoeld om het debat te informeren, niet om tegenstanders de mond te snoeren. 
Want zolang het gesprek niet gaat over de achterliggende zorgen van coronasceptici en 
vaccinweigeraars, zullen de misverstanden en roddels blijven komen, als de steeds weer in 
veelvoud terug groeiende slangenkoppen van de Hydra uit de Griekse mythologie. 

Het abc op deze pagina’s biedt in elk geval een aardig beeld van hoe misverstanden kunnen 
ontstaan. 

ALZHEIMER, ALS 

Mooi, dat zijn meteen twee ziekten in één klap. Volgens een in vaccinsceptische kring veel 
aangehaalde wetenschapspublicatie van een zekere James Lyons-Weiler hangen die ziekten in 
de lucht na coronavaccinatie. 

Alleen: het ‘onderzoek’ is bij nader inzien geen echte academische publicatie, maar een warrig 
opiniestuk in een onbekend vakblad dat tegen betaling artikelen plaatst. Verhoogde aantallen 
ALS of Alzheimer zijn bij gevaccineerden intussen nog nooit gevonden. 

BIJWERKINGEN 

Duizenden mensen zouden zijn overleden aan de bijwerkingen van de vaccins, zo melden veel 
vaccintwijfelende websites als vaststaand feit. Dat klopt niet. De cijfers waarom het gaat, vaak 
zeer officieel ogend, zijn in de regel ruwe meldingen, zoals die binnenkomen bij instanties die 
bijwerkingen registreren, zoals het bijwerkingencentrum Lareb. 

Zulke meldingen moeten eerst nader worden onderzocht. Helaas gebeurt het ook door toeval 
dat mensen kort na vaccinatie ziek worden of overlijden. Dat moeten onderzoekers verrekenen. 
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Toen de Volkskrant eens een lijst ‘vaccinatiedoden’ beter bestudeerde, stonden er bijvoorbeeld 
ook mensen op die kort na de vaccinatie waren doodgeschoten – overduidelijk geen bijwerking 
van vaccinatie.  

Geruststellend is dat de bijwerkingencentra wel degelijk zeer zeldzame bijwerkingen oppikken, 
zoals myocarditis na Pfizer (eens in de circa 10 duizend keer) of zeldzame trombose na 
AstraZeneca (eens in de ongeveer 100 duizend keer). Dat geeft vertrouwen dat de ‘bijwerkingen-
radar’ redelijk scherp staat afgesteld en er niet zomaar allemaal ‘vaccindoden’ kunnen vallen 
zonder dat het opvalt. 

CYCLUS 

Inderdaad: het lijkt erop dat coronavaccins de menstruatiecyclus tijdelijk kunnen verstoren. 
Het immuunsysteem en de hormooncyclus zijn immers via allerlei processen met elkaar 
verbonden. 

Er is alleen geen enkel bewijs dat die verstoring schadelijk of langdurig is, of bijvoorbeeld de 
vruchtbaarheid aantast. Eerder is de tik tegen de biologische klok zoiets als hoofdpijn na de 
prik: een bijwerking die snel weer wegtrekt. 

Zoals gynaecoloog Dorenda Van Dijken (OLVG Amsterdam) eerder zei tegen de Volkskrant: ‘Als 
je een stressvolle periode hebt gehad en je cyclus is van slag, vinden we dat normaal. Maar nu 
het om het coronavaccin gaat, ligt het opeens onder een vergrootglas.’ 

VITAMINE D 

Vitamine D is belangrijk voor onder meer de botopbouw en voor een goed werkend 
immuunsysteem, maar helpt het ook tegen corona? Al sinds dag één woedt daarover debat, 
aangejaagd door vurige voorstanders die bezweren dat de ‘zonne-vitamine’ lockdowns kan 
voorkomen en ziekenhuizen kan leegvegen. 

De werkelijkheid is dat de wetenschap er domweg nog niet uit is, zoals ook de Gezondheidsraad 
noteerde in een weging van het bewijs. Ziekenhuispatiënten met corona hebben vaak vitamine-
D-tekort, maar dat kan ook een gevolgd zijn van covid, of duiden op een onderliggende 
aandoening die zowel het vitaminetekort als ernstigere covid veroorzaakt. 

Een recente, nieuwe weging van het bewijs, bij een half miljoen patiënten, vond in elk geval 
geen enkel bewijs dat vitamine-D-tekort directe invloed heeft, noch op het krijgen van corona, 
noch op het ziekteverloop. Ook vitamine-D-supplementen veranderden niets aan het beloop 
van de ziekte. 

EXPERIMENTEEL 

Nee: de coronavaccins zijn niet ‘experimenteel’ , zoals critici vaak beweren. 

Met het ‘experimentele’ doelt men doorgaans op het feit dat de markttoelating van de vaccins 
aanvankelijk ‘voorlopig’ was. Dat was een puur formele armslag, omdat de paperassen nog niet 
allemaal op orde waren. Beoordeeld op werkzaamheid en veiligheid waren de vaccins toen al 
wel. 

‘Experimenteel’ zouden de vaccins ook zijn omdat onderzoekers de vaccins nog steeds 
monitoren, om bijvoorbeeld eventuele nog onbekende zeldzame bijwerkingen op te sporen. Dat 
zou gevaccineerde mensen tot proefkonijn maken, redeneren tegenstanders. Dat is overdreven: 
de testfase is immers al geweest. 

Ten slotte wijzen critici erop dat de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna zijn gemaakt volgens 
een nieuw concept. Ook dat is niet helemaal juist. Hoewel het inderdaad de eerste keer is dat 
mRNA-vaccins op zo’n grote schaal worden toegepast, werden ze daarvoor ook al tientallen 
jaren getest en gebruikt bij mensen, voor aandoeningen als zika,  griep, hondsdolheid, kanker 
en hiv. Een overzichtsstudie uit 2018 turfde 68 afgeronde en nog lopende proeven op mensen. 
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FOUT-POSITIEVEN 

Een van de alweer wat oudere coronaroddels: de wattenstaafjestest in de GGD-teststraat, de 
‘PCR-test’, slaat vaak ten onrechte positief uit. De test vergroot immers alles wat het 
wattenstaafje aantreft enorm uit, door een proces van vermeerdering genaamd PCR 
(polymerase chain reaction). Zo zou de test voortdurend mensen ten onrechte ‘geïnfecteerd’ 
verklaren.  

Maar op het oog klopt dat al niet. Het percentage positieve tests in de teststraat is een goede 
voorspeller van het aantal ziekenhuisopnamen twee weken later. Hoe hoger het percentage 
positieve testuitslagen, des te hoger het aantal ziekenhuispatiënten daarna. Bovendien slaat 
de test bij de meeste geïnfecteerden al na weinig PCR-stappen positief uit: een teken dat ze een 
keel tjokvol virus hebben. 

Los daarvan, zoals hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters eens opmerkte in de 
Volkskrant: ook als het er weinig zijn, moeten de stukjes virus toch érgens vandaan komen. 
‘Die komen niet zomaar aanwaaien, die ontstaan in je keel of neus.’ 

GENTHERAPIE 

Nee, de zogeheten mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna veranderen het genetisch materiaal 
van degenen die ermee is gevaccineerd niet.  

Toch zingt die hardnekkige roddel al rond sinds de eerste vaccins het daglicht zagen. De mRNA-
vaccins dienen immers een genetische instructie toe aan cellen: ‘MAAK HET 
UITSTEEKSELEIWIT VAN HET CORONAVIRUS.’ Waarna uw cellen de uitsteeksels maken, 
zodat uw afweer het virus kan leren herkennen. 

Dat is alleen nog geen genetische manipulatie of gentherapie. Rna blijft ronddobberen in de 
buitengebieden van de cel, wordt snel weer afgebroken en bouwt zichzelf niet in het dna in. 
‘Dat hele verhaal zit gewoon niet in deze vaccins’, zegt hoogleraar coronavirologie Eric Snijder 
(LUMC). 

Los daarvan: ‘Bij een gewone infectie produceert het virus ook, en veel meer, mRNA. Dus als 
dit al een probleem zou zijn, zou je het ook hebben na een natuurlijke infectie’, aldus Snijder. 

HARTSTILSTANDEN 

Macabere modegril bij vaccinsceptici: wijzen op spontane hartstilstanden in de sport en 
suggereren dat het een bijwerking is van vaccinatie. Maar de Hartstichting ziet sinds de 
vaccinaties geen toename in hartstilstanden en een werkgroep van voetbalbond Fifa die plotse 
hartdoden turft, ziet ook bij voetballers helemaal geen toename van sterfgevallen. 

Ongeveer een op de tienduizend keer kan vaccinatie bij jongeren leiden tot ‘myocarditis’, een 
ontsteking van de hartspier of het hartzakje. In heel zeldzame gevallen kan dat dodelijk aflopen: 
Nieuw-Zeeland schreef onlangs de dood van een 26-jarige gevaccineerde toe aan het 
Pfizervaccin. Alleen zijn dat wel de uitzonderingen. In een net verschenen studie van 140 
jongeren met myocarditis na vaccinatie herstelde iedereen probleemloos. De bijwerking heeft 
doorgaans ‘een mild verloop, met snel verdwijnen van de symptomen’, aldus de onderzoekers. 

Het gerucht dat er door vaccinatie meer sporters aan een hartstilstand zouden overlijden, werd 
in het leven gebracht door een Israëlische journalist, die daarvoor cijfers van Wikipedia plukte, 
volgens een reconstructie door persdienst AFP. Daarna kreeg het verhaal vleugels, onder meer 
door berichten van oud-voetballer Bryan Roy en Thierry Baudet, die in een Kamerdebat zelfs 
beweerde dat er elk weekeinde een voetballer ‘dood neervalt’ door vaccinatie. 

In Israël keken cardiologen intussen wat het risico is op myocarditis na corona. Hun conclusie: 
de kans op myocarditis bij jongeren is na corona zes keer zo hoog als na vaccinatie. 

 



259 
 

IVERMECTINE 

Bij gekweekte cellen in het lab leek ivermectine aanvankelijk in zeer hoge concentratie te 
werken tegen het coronavirus. Maar zoals dat vaker gaat: bij patiënten vertoonde het middel 
geen effect. Dat leidde direct tot verontwaardiging en samenzweringstheorieën: boosaardige 
machthebbers en industriëlen die de pandemie gaande willen houden, zouden het goedkope 
ivermectine willen weghouden bij het volk.  

Intussen blijken de twee belangrijkste onderzoeken die wél een effect lieten zien gebaseerd op 
fraude: zo waren de deelnemers aan een van de studies geboren op datums die helemaal niet 
bestaan. De Cochrane Collaboration, een internationaal onderzoeksinitiatief dat ingewikkelde 
medische kwesties uitpluist, kwam tot het oordeel dat er, alles overziend, geen bewijs is dat 
ivermectine corona-infecties voorkomt of afremt. 

Aanhangers van ivermectine schermen veelvuldig met diverse websites die het ‘bewijs’ voor de 
werking van het middel zogenaamd samenvatten. De sites, met namen als ‘ivmmeta’ en 
‘c19ivermectin’, maken deel uit van een anoniem beheerd netwerk dat de echte onderzoeken 
verdraaid weergeeft – vaak tot ongenoegen van de betrokken onderzoekers zelf. 

JEZUS 

Zou de coronacrisis de wederkomst van Jezus en het einde der tijden inluiden? Volgens een 
roddel die vorig jaar rondzong in streng-religieuze kring vormen de letters van het woord corona 
3 + 15 + 18 + 15 + 14 + 1 = 66, terwijl het woord corona zelf 6 letters heeft: 666, het merkteken 
van het beest.  

KINDEREN 

Zouden nagenoeg onkwetsbaar zijn voor corona, zo wil het verhaal. 

Hoewel de kans op ernstige covid bij gezonde kinderen gelukkig inderdaad zeer klein is, komen 
complicaties ook bij hen wel degelijk voor. Doorgaans gaat het daarbij om de ernstige 
ontstekingsziekte MIS-C. Tot afgelopen zomer lagen in totaal 260 kinderen daarmee in het 
ziekenhuis, van wie ruwweg de helft op de ic. 

LOCKDOWN 

Helpt niet tegen corona, zeggen ze in de tegenbeweging. Vaak met inderdaad overtuigend 
ogende grafieken, waarop te zien is dat het aantal besmettingen in een land al afnam vóórdat 
er een lockdown van kracht was.  

In werkelijkheid is een lockdown wel degelijk een van de best werkende maatregelen tegen de 
epidemie, zo blijkt keer op keer uit onderzoeken die de kracht van maatregelen vergelijken. 
Logisch: hoe meer mensen thuisblijven, des te minder kansen het virus krijgt om van persoon 
naar persoon te hopsen. 

Dat het soms lijkt alsof maatregelen al werken vóórdat een lockdown ingaat, is gezichtsbedrog. 
In Duitsland hadden veel deelstaten tijdens de eerste golf bijvoorbeeld al lockdownachtige 
maatregelen genomen voordat de federale overheid het een lockdown noemde. De ‘lockdown’ 
was sluitstuk van de maatregelen, niet het begin. 

MISKRAMEN 

Bij gevaccineerde vrouwen zouden er zeven tot acht keer zoveel miskramen en extreme 
vroeggeboorten voorkomen als bij ongevaccineerde vrouwen, aldus een hardnekkig gerucht dat 
de ronde doet in kringen van alternatieve verloskundigen. Men verwijst daarbij naar echt 
bestaand, Nieuw-Zeelands onderzoek. Het is bewezen! 

Wat men verzwijgt, is dat de auteurs van dat onderzoek zelf hun artikel hebben ingetrokken, 
na kritiek van andere wetenschappers. Epidemioloog Simon Thornley en verloskundige Aleisha 
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Brock hadden de zwangerschappen te kort gevolgd, waardoor ze relatief veel miskramen en 
vroeggeboortes turfden, maar lang niet alle succesvolle gewone geboortes.  

In werkelijkheid staat vast dat de vaccins geen kwaad kunnen bij de zwangerschap. Een 
Noorse en een Amerikaanse analyse van opgeteld meer dan honderdduizend zwangerschappen 
bij gevaccineerden vonden geen enkel verhoogd risico op miskramen of andere problemen. Bij 
een andere grote studie, van vierduizend ingeënte zwangere vrouwen in de VS, bleken 60 
vroeggeboorten voor te komen: mínder dan je gemiddeld zou verwachten. 

NATUURLIJKE IMMUNITEIT 

Hoewel ‘natuurlijke immuniteit’ klinkt als iets zachts en geurends uit de natuurwinkel, is het 
gewoon de immuniteit die we opdoen als we de ziekte doormaken. Door veel tegenstanders van 
vaccinatie wordt natuurlijke immuniteit bejubeld als veruit te prefereren boven vaccinatie. 

Daarin zit een kern van waarheid. Studies die de immuniteit na een gewone infectie vergelijken 
met die na vaccinatie komen vaak tot de conclusie dat de ‘natuurlijke’ immuniteit minstens zo 
goed en misschien iets beter is dan na vaccinatie. Het jaar na infectie is men voor 80 tot bijna 
100 procent beschermd tegen herinfectie, berekende een recent overzicht in The Lancet. En in 
Oostenrijk volgde men 15 duizend mensen die ziek waren geweest tijdens de eerste golf. Na 
een halfjaar waren er van hen vijf alsnog met corona in het ziekenhuis beland en was er een 
overleden. 

Dat zegt ook: waterdicht is natuurlijke immuniteit niet. Grootste nadeel is dat je eerst de 
infectie moet doormaken, misschien wel met meer ‘bijverschijnselen’ dan na welk coronavaccin 
ook. De allerbeste bescherming ontstaat overigens als men zich na ziekte alsnog laat inenten, 
blijkt uit meerdere studies. 

ONVRUCHTBAAR 

Een van de hardnekkigste vaccingeruchten van allemaal: vrouwen zouden er onvruchtbaar 
door worden. Het vaccin zou een afweerreactie oproepen tegen ‘syncytin-1’, een eiwit dat 
essentieel is voor de aanmaak van de placenta, zo wil het verhaal. 

Dat klopt niet. In een vruchtbaarheidskliniek onderzocht men of kunstmatige inseminatie beter 
lukte bij ongevaccineerde dan bij gevaccineerde vrouwen: het maakte geen enkel verschil. Een 
andere studie bracht meer dan duizend volledig gevaccineerde vrouwen aan het licht die 
probleemloos zwanger waren geworden. 

In een heel ander experiment vergeleken vruchtbaarheidsonderzoekers uit Miami het sperma 
van 45 wel en niet gevaccineerde mannen. Geen verschil in kwaliteit te bekennen, noteerden 
ze in een vakblad. 

PANDEMIE 

Nee, we zitten niet in een pandemie omdat de WHO zijn definitie van ‘pandemie’ heeft 
versoepeld, zoals rondgaat in kringen van dwarsdenkers.  

De pandemie werd een ‘pandemie’ op 11 maart 2020, toen het coronavirus zich had verspreid 
over 114 landen. Secretaris-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus riep toen de pandemie uit. 
Zo’n beslissing neemt de WHO na een algemene, brede inschatting van hoe belastend en hoe 
wijdverspreid een ziekte is. ‘We luiden de alarmbel, hard en duidelijk’, aldus Tedros.  

Het gerucht dat er zou zijn gesleuteld aan de definitie gaat terug op een tamelijk onbenullige 
aanpassing van de website van de WHO, blijkt uit een academische reconstructie van de zaak. 
Daarbij ging het overigens gewoon om een publiekstekst, niet om wat voor officiële definitie 
ook.  

Q 
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Doe ik ook altijd, meteen bij de Q kijken welk woord men daar heeft bedacht. Maar er staat al 
volop informatie over quasi-wetenschap, quarantaines en QR-codes onder de andere lemma’s. 

RIOOLWATER 

Al in 2019, voordat het virus opdook, zou het zijn aangetoond in het riool van Barcelona. Bij 
een ander onderzoek, in Milaan, vond men antistoffen tegen corona in de bloedmonsters van 
patiënten die al in de nazomer van 2019 hun bloed afgaven.  

Hoewel die bevindingen officieel wetenschappelijk werden opgeschreven en door diverse media 
werden opgepikt, achten de meeste serieuze wetenschappers het waarschijnlijker dat de 
Spaanse en Italiaanse onderzoekers zich te hebben vertild aan de ingewikkelde technieken die 
nodig zijn om virussen en antistoffen aan te tonen. 

STERFTECIJFER (IFR) 

Van alle mensen met corona overlijdt uiteindelijk slechts 0,15 procent, zo wil het hardnekkige 
verhaal – in sommige versies is het 0,23 procent. Dat is niet veel meer dan in een normaal 
griepseizoen, waar de sterfte (ofwel IFR, ‘infection fatality rate’) ook ongeveer eentiende procent 
van alle zieken is. 

Het zeer veelvuldig rondgepompte cijfer komt uit een onderzoek van de overigens respectabele 
epidemioloog John Ioannidis. Die kwam echter op het lage percentage uit omdat hij ook veel 
Afrikaanse landen meerekende met een zeer jonge bevolking – en dus nauwelijks sterfte. 
Bovendien rammelt zijn onderzoek: zo hangt hij de sterfte van heel Chili op aan de sterftecijfers 
op een school en de sterfte van Servië aan een onderzoek bij fabrieksmedewerkers.  

Voor westerse landen ligt de sterfte aanzienlijk hoger, erkent Ioannidis zelf. Zo hanteert hij voor 
Nederland een overlijdensrisico van 0,7 procent. Als de sterfte echt 0,15 procent was geweest, 
zouden er in ons land intussen 20 miljoen mensen corona hebben gehad – meer dan er hier 
wonen. 

TERUGSLAG 

Terugslag na een tijdje, oftewel ‘antibody-dependent enhancement’ of ADE, voor wie het wat 
korter wil. Bij ADE verergert het vaccin ziekte: raakt men na vaccinatie besmet, dan is de 
infectie erger in plaats van minder erg. 

Deze echt bestaande valkuil werd eerder waargenomen bij onder meer het vaccin dengvaxia, 
tegen knokkelkoorts. Na een overzichtsartikel over het fenomeen in vakblad Nature werd ‘ADE’ 
een soort quasi-geleerd griezelverhaal bij veel vaccintwijfelaars: dat is óók nog mis met die 
vaccins. 

In werkelijkheid hebben vaccinontwerpers vanaf het begin juist scherp gelet op het (goed 
begrepen) fenomeen en is er van enige ‘enhancement’ na een intenting geen sprake. De 
statistieken uit tientallen landen laten allemaal hetzelfde zien: gevaccineerden die onverhoopt 
opnieuw besmet raken, hebben veel mínder kans om in het ziekenhuis te belanden, in plaats 
van meer. 

UITGESTELDE BIJWERKINGEN 

Oftewel: de langetermijneffecten van coronavaccins. Voor haast negen op de tien 
ongevaccineerden is de vrees voor langetermijneffecten reden om af te zien van vaccinatie. Die 
zorg is begrijpelijk. Coronavaccins zijn nog maar kort in gebruik. Ook van DDT, DES of 
softenon kwam de schade pas na een tijd aan het licht.  

Maar vaccins zijn geen DDT, DES of softenon. Vaccins stapelen niet op, maar geven een korte, 
eenmalige por aan het immuunsysteem en worden daarna weer afgebroken. Vandaar dat er 
nauwelijks voorbeelden zijn van vaccins waarvan de bijwerking pas na een poos opduikt 
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(dengvaxia is de enige uitzondering, zie vorige lemma). Vaccinbijwerkingen ontstaan in de regel 
vrijwel direct na de prik of in elk geval binnen enkele weken. 

Wacht, maar bijvoorbeeld trombose na het AstraZeneca-vaccin dan? Die kwam pas aan het 
licht toen het vaccin al maanden werd gebruikt. Dat klopt, maar ligt anders: dat de bijwerking 
pas later werd ontdekt, komt doordat ze extreem zeldzaam is. Pas toen er miljoenen mensen 
waren gevaccineerd, viel de bijwerking op. De trombose zelf dient zich al kort na de prik aan. 

VOLKSKRANT 

Nee, de Volkskrant heeft niet beloofd ‘de lijn’ van het RIVM te volgen. 

Dat gerucht gaat terug op uitspraken die Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok op 19 maart 
2020 deed  op NPO Radio 1. We citeren: ‘Als de angst zo groot is, moeten we echt wel proberen 
zo veel mogelijk met één mond te praten. Ik denk dat het verstandig is om als land één lijn te 
trekken, om die lijn te steunen. En die ene lijn is vrij goed onderbouwd hè, een heel instituut 
zit daar achter.’  

Kloks uitspraken werden tot een hapklare collage geknipt en verspreid op internet. Het begin 
van het idee dat grote nieuwsmedia zoals de Volkskrant onder één hoedje spelen met de 
overheid en de coronamaatregelen onvoorwaardelijk steunen. 

In werkelijkheid reageerde Klok op uitspraken van viroloog Ab Osterhaus, die de dag daarvoor 
had gepleit voor een nog veel strengere lockdown dan het OMT wilde. Ontdaan van die context, 
leek het net of Klok opriep om het beleid niet meer kritisch te bevragen. 

Uiteraard is dat ‘volstrekt in tegenspraak met wat we bij de Volkskrant doen’, zoals Klok 
later zelf schreef in een commentaar – dat helaas wat minder viraal ging op internet. 

WUHAN 

Is het virus ontsnapt uit het virologisch instituut in Wuhan? Merkwaardig genoeg kreeg die 
gedachte pas echt vleugels nadat een internationale WHO-onderzoeksmissie naar China die 
gedachte wel erg snel, en zonder veel inhoudelijke argumenten, terzijde had geschoven. In 
reactie daarop stelden veel critici dat de WHO de ‘labtheorie’ in elk geval serieus moet 
onderzoeken.  

Het bewijs dat het virus gewoon via een of ander verhandeld dier op de mens is overgesprongen, 
is sindsdien alleen maar sterker geworden. Zo ontdekten Canadese biologen dat er in Wuhan 
tijdens de uitbraak op grote schaal zwarte handel plaatsvond in coronagevoelige soorten zoals 
nertsen, civetkatten en wasbeerhonden. Het virus mist bovendien de kenmerkende 
‘littekens’ waaraan je een gekweekt virus kunt herkennen. 

ZIEKTE X 

De Amerikaanse toparts Anthony Fauci zei het in 2017 echt: ‘Er is geen twijfel mogelijk dat er 
de komende periode een uitdaging wacht op het gebied van infectieziektes.’ 

Bewijs dat hij al weet had van de pandemie, en dat er sprake is van een vooropgezet plan? 
Natuurlijk niet: Fauci bedoelde dat we voorbereid moeten zijn dat er ooit, ergens een nieuw 
pandemisch virus zal opduiken, bij de WHO bekend als ‘Disease X.’  

De pandemische voorbereidingen op ziekte X worden vaker ten onrechte opgevoerd als ‘bewijs’ 
dat het coronavirus al eerder in omloop was of zelfs opzettelijk is verspreid. Zo organiseerde 
Bill Gates twee maanden voor de coronacrisis een pandemie-oefening met, uitgerekend, een 
fictief coronavirus. Een ongelukkiger toeval is nauwelijks denkbaar. 

YOUTUBE 

Verwijderde een miljoen video’s over corona, maar bleek niettemin gedurende de hele pandemie 
een belangrijke geleider van onjuiste en misleidende informatie. 
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ZWEDEN 

Voor veel coronacritici een walhalla: het land dat weinig maatregelen nam en toch minder leed 
onder het virus dan Nederland. Zie je nou dat het kan? 

Een eerlijke vergelijking maken is lastig. Zweden is nu eenmaal een ander land dan het 
dichtbevolkte EU-knooppunt Nederland, met een andere landscultuur, geen grote havens, en 
een dunbevolkt achterland. Bovendien nam ook Zweden wel degelijk coronamaatregelen en 
was de uitkomst geen onverdeeld succes. In de meeste vergelijkende overzichten van 
coronasterfte zijn zowel Zweden als Nederland middenmoters. Bron: De Volkskrant, 22 
december 2021. 

Hoe eeuwenoude complottheorieën soms verstrekkende gevolgen 
kunnen hebben 

Dat complotten door corona hoogtij vieren is een bekend verhaal, maar minder bekend is dat 
die theorieën tot wel eeuwen geleden kunnen reiken. Ze komen vaak terug in een nieuw jasje 
en hebben soms drastische gevolgen: ‘Eruit komen is niet eenvoudig.’ 

Een begraafplaats in Bodegraven was dit jaar nog doelwit van complotdenkers. Ze legden 
bloemen op graven van kinderen die in de jaren 80 zijn gestorven. Volgens de complotdenkers 
zouden zij overleden zijn na satanisch kindermisbruik, gepleegd door een lokale huisarts en 
prominente Nederlanders. 

‘Er is iemand die heeft geroepen dat hij zich plotseling kon herinneren dat hij daar getuige 
van was geweest als kind’, zegt journalist Maarten Reijnders, die een boek schreef over 
complotdenkers. ‘En diezelfde persoon is er ook van overtuigd dat de Amerikaanse overheid 
zijn geheugen gewist heeft. Ik weet niet of dat de meest betrouwbare persoon is.’ 

Reijnders benadrukt nog maar eens: voor die complottheorie in Bodegraven is geen enkel 
bewijs. Maar toch kreeg de theorie volgers. 

Jaap Van Dissel van RIVM wordt onder andere door deze aanhangers ernstig bedreigd. Justitie 
houdt drie mannen verantwoordelijk voor de dreiging en het verspreiden van de 
complottheorie. Zij moesten kort geleden voor de rechter komen. 

Reijnders: ‘Ik denk niet dat ze daardoor op andere gedachten komen. Maar het helpt wel om 
die stroom van complottheorieën die zij verspreiden te stoppen.’ 

Complotten rond ritueel-satanisch kindermisbruik zie je 'heel vaak' terugkomen, zegt 
Reijnders. ‘In Amerika heb je QAnon en daarvoor pizzagate’, legt hij uit. Nog verder terug in 
de tijd is te zien dat het een eeuwenoude complottheorie is, waarin met name joden 
beschuldigd worden. ‘Dat ze christelijke kinderen ontvoeren, misbruiken en op rituele wijze 
offeren.’ Het is een theorie die teruggaat tot de 12de eeuw. ‘En tot op de dag van vandaag zie 
je die terugkomen.’ 

Pandemieën leiden vaak tot complottheorieën, vertelt Reijnders. ‘Als je ver terug gaat in de 
geschiedenis zie je dat joden de schuld krijgen van virusuitbraken.’ En ook over vaccins zijn 
eeuwenoude theorieën. ‘In de 18de eeuw begon dat al met het koepokken-vaccin. Dan zie je 
meteen al spotprenten opduiken van mensen die na die vaccinatie koehoorns of koepoten 
krijgen.’ 

Dat dit soort complottheorieën lang niet altijd onschuldig zijn, laat niet alleen de zaak 
Bodegraven maar ook de geschiedenis zien, vertelt Reijnders. ‘In de Middeleeuwen heb je dat 
soort verhalen gehad en dat leidde tot een pogrom: er werden hele dorpen gezuiverd van joden. 
Ook de nazi's hebben zo de weg bereid voor de holocaust.’ 
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Dat het zich richt op een bepaalde personen of groepen noemt Reijnders 'een van de gevaarlijke 
kanten' van het complotdenken. ‘Met name mensen die verantwoordelijk zijn voor beleid wat 
mensen niet aanstaat zijn een dankbaar doelwit van complottheorieën.’ 

Het kan iedereen overkomen wel eens in een complottheorie te geloven, zegt Reijnders. ‘Het is 
ook heel goed om kritisch te zijn op autoriteiten’, benadrukt hij. Zeker tijdens een crisis. 

Maar er is een groep die heel consequent in allerlei theorieën gelooft. Het belangrijkste verschil 
tussen complotdenkers en kritische denkers noemt hij dat die laatste groep wel open staat 
voor dingen die in tegenspraak zijn met wat zij geloven. 

Complotdenkers zijn mensen zijn met hele sterke overtuigingen, zegt Reijnders. ‘Bijvoorbeeld 
mensen op de politieke flanken zijn er vaak ontvankelijk voor, of mensen die zwaar gelovig 
zijn.’ Ook nu is die mix weer te zien. 

Voor elk mens is angst een belangrijke drijfveer, zegt hij. ‘In die zin denk ik niet dat 
complotdenkers heel erg verschillen van gewone mensen.’ Het is ook 'iets menselijks.’ ‘Je 
probeert een verhaal te vinden, om chocolade te maken van de enorm complexe werkelijkheid 
waarin we leven.’ 

‘Wat je wel vaak ziet, is dat traumatische ervaringen een katalysator zijn voor het geloof in 
complotdenken’, zegt Reijnders. ‘Aanjagers hebben het idee dat ze de wereld moeten redden.’ 
Social media maken het ontzettend gemakkelijk om theorieën te verspreiden, vertelt hij. 

‘In die zin spelen ze een belangrijke rol. Maar in het verleden lukte het ook gemakkelijk om 
complottheorieën te verspreiden’, nuanceert hij. Toch vinden gelijkgestemden vinden er wel 
sneller. ‘En je ziet met die algoritmes wel dat mensen in een echo-kamer terecht komen waarin 
ze bevestigd worden door gelijkgestemden.’ 

Eruit komen is niet eenvoudig, zegt Reijnders, die met veel aanhangers sprak. ‘Ben je bereid 
om buiten die bubbel te stappen waar je word ingezogen?’, vertelt hij. ‘Het is verleidelijk om 
erin te blijven hangen.’ 

Hij sprak met 'hardcore complotdenkers.’ ‘Ik geloof niet je die mensen er ooit van gaat 
overtuigen dat ze het bij het verkeerde eind hebben. Het is alsof je iemand die zijn hele leven 
christen is geweest probeert te overtuigen tot de islam. Dat is echt kansloos.’ Bron: 
EenVandaag, 22 december 2021. 

Hoe viroloog Marion Koopmans en anderen te maken krijgen met 
dreigementen: 'Het heeft een behoorlijke impact' 

Artsen, wetenschappers, politici en activisten die zich mengen in het publieke debat worden 
steeds vaker geconfronteerd met haat en dreigementen. Viroloog Marion Koopmans deelde 
een haatmail op Twitter en riep op tot een maatschappelijk debat. 

Viroloog Koopmans, huisarts in opleiding Bernard Leenstra en milieuactivist Marjan 
Minnesma, die zich afgelopen jaar roerden in het publieke debat rond klimaat, corona en 
vaccinaties vertellen hoe zij omgaan met bedreigingen. Gepolariseerde thema's waarin ze in 
de voorhoede staan. 

Na elk mediaoptreden krijgen ze hatelijke reacties, doodsbedreigingen zelfs. Maar ondanks 
dat vinden ze informatiedeling het belangrijkst. ‘Ik hou van praten over mijn vak, het 
uitleggen, het publiek informeren. Het zou toch raar zijn als ik dat om dit soort redenen niet 
meer doe.’ 

Huisarts in opleiding Bernard Leenstra 

‘Ik ben meermaals in de media geweest om uitleg te geven over corona en het belang van 
vaccinatie. Bij sommige mensen werkt dat als een rode lap op een stier. Mijn media-optredens 
hebben geleid tot hele vervelende opmerkingen, tot doodsbedreigingen. Je nek moet 
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omgedraaid worden, je moet opgehangen worden. Je moet opgehaald worden net zoals de 
nazi's werden opgehaald na de oorlog, woorden van die strekking. Vaak onder nieuwsitems.’ 

‘Is er iemand die dokter Bernard wil omleggen? Ik bied 1000 euro.' Daar werd positief op 
gereageerd. In het begin deed ik er wat lacherig over. Maar het is uiterst krankzinnig dat je 
daarom lacht. Het lachen verging me redelijk snel. Mijn familie en vrienden vonden het niet 
grappig en ik heb collega's bij wie een poging tot brandstichting is gedaan en is geschoten op 
een voordeur. Een bevriende huisarts die zich ook publiekelijk had uitgelaten over het belang 
van vaccineren. Toen dacht ik: er hoeft maar één gek tussen te zitten.’ 

‘Wat het mij leert is dat er kennelijk een groep mensen zo boos is, zo angstig, dat ze tot dit 
soort teksten overgaan. Het eerste wat mij te binnen schiet is: hoe kan ik deze mensen helpen? 
Als je zover gaat dat je vindt dat iemand vermoord moet worden omdat hij een bepaalde 
mening uitdraagt, dan gaat het niet goed met je.’ 

‘Natuurlijk is het strafbaar, maar daar gaat justitie over. Die neemt het niet lichtzinnig op en 
terecht. Maar mijn dokterskant wil ook graag met deze mensen in gesprek, met een koffie. 
Dan zou ik willen weten waarom ze zo boos op mij zijn. Waarom vind je dat ik opgehangen 
moet worden? Want als je mij ophangt, kunnen we niet praten met elkaar.’ 

‘Ik denk dat we als artsen op social media actief een rol moeten innemen als het gaat om 
desinformatie. Het eerste wat je doet is een tegengeluid bieden. Maar er is ook nog een tweede 
reden: je laat zien dat mensen die zich uitspreken en twijfelen, gehoord worden. Door te 
reageren op berichten met vragen laat je zien dat je er mag zijn met je twijfels.’ 

‘Het woord wappie, daar heb ik moeite mee. Ik noem ze andersdenkenden. Ik heb niet de 
illusie om iedereen in het gareel te krijgen, we zijn gelukkig geen Noord-Korea. Maar we 
kunnen meer aandacht aan andersdenkenden besteden zodat ze zich thuisvoelen in de 
samenleving. En ik zou willen nadenken over hoe mensen goeie informatie van desinformatie 
kunnen scheiden.’ 

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans 

‘Mensen denken dat ik op de payroll sta van de communistische partij van China. Dat ik lid 
ben van een pedofiel netwerk. Ik krijg gescheld naar mijn hoofd, 'heks' is heel gebruikelijk. 
Mijn tijd komt nog wel, zeggen ze, als er tribunalen komen. Dat er een rechtszaak is en dat ik 
genoemd word als iemand die betrokken is bij misdaden tegen de mensheid. Dat kun je opzij 
proberen te zetten, maar dat raakt mij, dat doet iets met me.’ 

‘Ik heb ook gezien wat er met Marc van Ranst, mijn collega in België is gebeurd. Die moest 
onderduiken. Daar was ik van slag van. Dan komt het wel dichtbij. Dan denk je: hoe 
onschuldig is social media nog? Daar twijfel ik dan wel aan. Ik heb collega's gehad van wie 
adressen werden rondgestuurd via bepaalde circuits, met 'zullen we eens gaan koffiedrinken.’ 

‘Het gebeurt veel via social media. Ik krijg het advies om al die berichten zoveel mogelijk te 
negeren. Ook wordt me geadviseerd om niet zomaar ergens naartoe te gaan. Ik moet altijd 
checken hoe de veiligheidssituatie is op een locatie die ik wil bezoeken, zeker als mensen 
weten dat ik daar zal verschijnen. Dat gaat wel heel ver vind ik. Het maakt een behoorlijke 
impact op mijn levenssfeer.’ 

‘Daar ben ik niet alleen in, dat hoor je dan ook. Dat het erbij hoort als je meer zichtbaar bent. 
Daar leer je ook wel mee omgaan, maar normaal vind ik het niet. Ik vind het bizar. Ik overweeg 
wel eens te stoppen met social media. Maar tegelijkertijd denk ik ook: het kan toch niet zo 
zijn dat ik als wetenschapper me niet meer kan uitlaten. Dat geldt ook voor de politicus of 
zorgverlener. Ik houd van praten over mijn vak, erover uitleggen. Het zou toch raar zijn als ik 
dat om dit soort redenen niet meer doe.’ 

‘Berichten met 'jouw tijd komt wel', die krijg ik meerdere keren per week - vaak anoniem. Ik 
krijg ook veel scheldverhalen per mail en teksten die verdergaan dan schelden. Al die 
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berichten gaan naar de beveiliging en het Openbaar Ministerie. Ik merk dat ik hier een 
discussie over wil starten. Dit moeten we niet zomaar laten gebeuren.’ 

‘Veel bekende mensen krijgen met bedreigingen te maken, dat vind ik niet normaal. Het is een 
breder patroon. Nationaal en internationaal. Wat je aandacht geeft groeit, maar als we het 
allemaal stilzwijgend accepteren, is dat ook te gek voor woorden. Ik vind dat dit op de agenda 
moet voor een maatschappelijke en politieke discussie. Ik zie een worsteling bij ons 
wetenschappers, de politiek, de media en burgers. Hoe moeten we hier mee om gaan? Laten 
we daar het debat over voeren, want ik vind dit wel heel ver gaan.’ 

Milieuactivist en Urgenda-directeur Marjan Minnesma. 

‘De eerste 10 jaar van Urgenda kregen we niks negatiefs. Pas nu het klimaat op de agenda 
staat en een aantal partijen die niet in klimaatverandering geloven actiever zijn, zie je dat we 
trollenlegers op ons af krijgen. Als we iets hebben gezegd of als bepaalde politici erop ingaan 
op Twitter bijvoorbeeld, dan zie je een groep er achteraan komen die negatief doet.’ 

‘Er zijn mensen boos omdat ze het gevoel hebben niet gehoord te worden, zoals met de 
stijgende gasprijzen. Dat krijg ik mails met: dat komt door jou. Je hebt ook mensen die vinden 
dat we geen belastinggeld moeten besteden aan klimaatverandering. Dat is anders dan de 
burger die het gevoel heeft dat alles hem uit de handen glipt.’  

‘Toen ik de rechtszaak startte destijds, heb ik serieus afgewogen wat ik over me heen zou 
trekken, als ik zou winnen. Wie wil ik daar wel en niet aan bloot stellen? Dus het groepje in 
de media klein houden, want je weet niet hoe boos mensen kunnen worden, ik houd daar wel 
rekening mee.’ 

‘Ik ben nog niet bedreigd met de dood. Het is ook maar net hoe je ermee omgaat; ik maak het 
niet groter dan het is. Het zijn volgens mij mensen die hun frustratie afreageren, dus die 
kunnen dingen roepen in de trant van: 'jammer dat u leeft, aan u is niks verloren gegaan.’ Ik 
vind het vervelender voor de jonge mensen die hier achter de telefoon zitten, die krijgen een 
berg agressie over zich heen.’  

‘Ik heb nog geen aangifte gedaan, maar er zijn wel mensen die regelmatig terugkomen. Die 
mails sla ik op in een bestand en daar reageer ik niet meer op. Dat doe ik voor het geval dat 
er iets gebeurt ooit, dan weten mensen om mij heen dat er een bestand is met boze mensen. 
Dan kunnen ze daarin zoeken of zij er iets mee te maken hebben.’ 

‘De politiek moet nu acteren en laten zien dat ze er zijn voor de grote groep in het midden en 
daaronder. Het idee is nu dat de politiek er is voor de rijken en dat de burgers de rekening 
betalen. Dat is wat mensen frustreert en boos maakt. Het gaat nu nog net goed, maar op een 
gegeven moment gaan we eroverheen. Je moet nu laten zien dat je er bent voor de grote groep. 
De voedingsbodem moet worden weggenomen.’ Bron: Een Vandaag, 14 december 2021. 

Tegen coronamaatregelen en anti-overheid; NCTV maakt zich zorgen over 
'radicale onderstroom' die actiever is  

Af en toe leek het land in brand te staan afgelopen jaar. Felle protesten liepen uit de hand en 
het coronadebat polariseerde. Activisme is goed, zegt de NCTV, maar de kleine 'radicale 
onderstroom' is reden tot zorg: ‘Die is actiever geworden.’ 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter Jaap Aalbersberg, kijkt terug 
op een turbulent jaar. De moord op Peter R. de Vries in juli dit jaar 'raakte hem sterk.’ Maar 
ook de verharding in het coronadebat uitte zich in demonstraties en dreigementen aan het 
adres van OMT-leden en politici. Toch benadrukt de NCTV-voorman: ‘We hebben een van de 
veiligste samenlevingen en laten we die energie ook vasthouden.’  
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Toch schrok ook Aalbersberg van de incidenten: ‘Zeker als oud-politieman.’ In Rotterdam werd 
voor het eerst dit decennium gericht geschoten tijdens rellen. ‘Een explosie van geweld gericht 
op de politie.’ Demonstraties werden meer dan eens gekaapt door zogenoemde defendgroepen. 

Maar volgens Aalbersberg moeten we breder kijken. ‘In heel Europa zien we uitspattingen.’ 
Hij ziet in Nederland een activistische bovenlaag. ‘De radicale onderstroom die daarbinnen 
aan het ontstaan is, die is sterker geworden.’ Wetenschappers, politici, journalisten worden 
bedreigd. ‘Dat is wel iets waar we ongerust over zijn.’ 

De verharding en onverdraagzaamheid in de samenleving nemen toe, zegt hij. De 
radicalisering neemt toe. Maar aan de andere kant wil hij ook 'met twee benen op de grond 
blijven staan.’ Het is een onderstroom. ‘Het grootste deel van de samenleving doet dit niet en 
wil dit niet.’ 

Volgens de NCVTV-voorman is er een groot verschil met een aantal jaar geleden. ‘Social media 
zijn een blaasbalg.’ Er komt volgens Aalbersberg steeds meer dreiging van eenlingen, die 
voornamelijk online ideeën uitwisselen en radicaliseren. ‘Dat is echt een verandering in de 
samenleving.’ 

Aalbersberg wil er geen 'label' op plakken om wie het gaat, dat vindt hij 'gevaarlijk.’ Vooraf wil 
hij wel kwijt, dat complotdenken al zo lang als de mensheid bestaat. ‘Dus dat is niet nieuw.’ 
Corona heeft volgens hem gewerkt als een soort contrastvloeistof. ‘Het heeft al die 
complottheorieën die er waren, zichtbaar gemaakt en mensen verenigd.’ 

‘Het zal ook wel weer uit elkaar lopen, want complotdenkers zijn het vaak niet lang eens’, zegt 
de NCTV-voorman. ‘Maar uiteindelijk heeft in deze tijd de onderstroom van complot tegen 
corona en anti-overheid elkaar gevonden.’ Een 'samenraapsel' van groepen, volgens 
Aalbersberg.  

Verschillende OMT-leden hebben inmiddels beveiliging nodig. Viroloog Marion Koopmans riep 
het Openbaar Ministerie in een tweet op meer werk te maken van het opsporen en vervolgen 
van bedreigers. ‘Ik blijf zeggen, als het strafbaar is, doe aangifte’, zegt Aalbersberg. 

‘Er worden steeds meer mensen veroordeeld voor online bedreiging.’ Koopmans, en ook Jaap 
van Dissel, kunnen niet meer onbekommerd de straat op. ‘Over beveiliging zeggen we niks. 
Maar wat we zien is dat online bedreiging zich soms omzet in fysiek risico.’ 

Het begrenzen van dit gedrag is niet alleen een taak van de politie, vindt Aalbersberg. ‘We 
hebben daar gezamenlijk een maatschappelijke opgave in.’ Want de ontwikkelingen online 
gaan hard. ‘Dat moeten we beter leren duiden.’ Online en offline moeten 'voortdurend' aan 
elkaar verbonden worden door de politie. 

‘Hoe beschermen we mensen online, dat is de vraag die komende jaren grootste prioriteit moet 
hebben.’ Het gaat niet alleen om mensen in de gaten houden, het gaat ook om vrijheid van 
meningsuiting, zegt hij. ‘Dat zijn politieke dilemma's.’ 

De verharding beperkt zich bovendien niet alleen tot corona: ‘Andere vraagstukken zoals de 
wooncrisis en het klimaat, ook daar zitten risico's in.’ Dat is niet alleen in Nederland, dat geldt 
voor heel Europa. ‘Deze polarisering, in combinatie met online, kan ertoe leiden dat eenlingen 
radicaliseren.’ 

Daar zit ook de meeste zorgen. ‘Eenlingen die we niet zien en radicalisering die we niet zien. 
Je wilt dat voorkomen.’ Zeker onder jongeren, zegt hij. ‘Daar zit zorg, dat we op dit proces niet 
goed in grip hebben. Dat het toe kan nemen, dat jaagt zich in social media aan. Op straat 
weten we wat we moeten doen, online moeten we verkennen wat wel en niet.’ 

Wordt komend jaar beter? Nee, denkt Aalbersberg. ‘Maar ik hoop wel dat we meer grip krijgen 
op de dynamiek offline en online.’ We hebben een groot deel van de samenleving dat wel 
meedoet. ‘Er is altijd een vorm van activisme en het is goed dat het er is. Bij de bovenstroom 
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daar is de, kleine, radicale onderstroom bijgekomen en de afgelopen tijd is het geweld daar 
versterkt.’ En die radicale onderstroom is reden voor zorg. ‘Die is actiever geworden.’ 

De geest in de fles krijgen we door met elkaar te praten, denkt hij. De dialoog met elkaar 
aangaan in de samenleving en het gesprek voeren is belangrijk, zegt Aalbersberg. ‘Als je alleen 
op de flanken praat, kom je niet bij elkaar.’ Bron: Een Vandaag, 21 december 2021. 

Hoe anoniem ben je als je een dreigmail stuurt? 'Digitale voetafdruk is 
vaak groter dan je denkt' 

Anonieme dreigmails en berichten op social media: artsen en wetenschappers die door corona 
in de schijnwerpers staan hebben er veel mee te maken. Maar hoe anoniem zijn dit soort 
berichten echt? Experts vertellen of je erachter kunt komen wie ze stuurt. 

Viroloog Marion Koopmans deelde vandaag een van de dreigmails zoals ze die regelmatig 
ontvangt. ‘Zullen we van dit soort zaken komend jaar echt werk gaan maken? Ik ben er wel 
klaar mee, eigenlijk’, zo schrijft ze op Twitter. 

Maar is erachter te komen wie dit soort mails stuurt? ‘Het hangt er allemaal vanaf hoeveel tijd 
je wilt besteden aan het vinden van iemand’, zegt cybersecurity-expert Dave Maasland. 
Vroeger was het vrij eenvoudig om iemands IP-adres te achterhalen die bij een email hoorde, 
maar dat is niet altijd meer zo. 

‘Wat je nog wel vaak ziet, is dat om een regulier e-mailadres aan te maken, men nog veel 
persoonlijke informatie geeft. Een 06-nummer is steeds vaker gekoppeld, of een 
geboortedatum. Maar op het moment dat je een wegwerpadres aanmaakt, dat eenmaal 
gebruikt wordt, dan wordt het lastiger iemand te achterhalen.’ 

Met behulp van bepaalde programma's kan een IP-adres verhuld worden, maar de meeste 
dreigmailers gebruiken zoiets niet. Dat weet Patricia Bolwerk, oprichter van het 
kenniscentrum Stop Pesten Nu! ‘Mensen die echt technisch zijn kunnen alles, maar wat je 
vaak ziet is dat mensen die haat- en dreigmails sturen vaak in het moment zitten. Op dat 
moment zijn ze boos, op dat moment willen ze dat uiten. Ze zijn niet bezig met het verhullen 
van hun stappen.’ 

Toch is een IP-adres niet de heilige graal: deze komt niet automatisch met een fysiek adres en 
een naam. ‘Het is meer een oprit naar een snelweg, die door meerdere mensen gebruikt wordt’, 
zegt Dave Maasland. 

Naast mails komen anonieme dreigberichten op sociale media veel voor. Daar zijn mensen 
vaak veel minder anoniem dan ze zelf denken. ‘Op eerste gezicht is anoniem toch echt 
anoniem, maar steeds vaker wordt een telefoonnummer aan een account gekoppeld. Zeker bij 
de grote bekende commerciële socials’, zegt Maasland. 

‘De kracht van het internet is ook zo ongelooflijk groot.’ Zo kan via monitoren van interacties 
met andere accounts achterhaald worden in welke tijdszone of regio iemand zich bevindt. 

Maasland noemt als voorbeeld de Netflix-documentaire Don't fuck with cats. Een anonieme 
internetter zette filmpjes online waarin hij gruwelijke dingen met jonge kittens deed. ‘En dan 
zie je wat er kan gebeuren als het internet kwaad wordt. Uiteindelijk hebben ze die man op 
weten te sporen vanwege hele stomme dingen, bijvoorbeeld de tijdszone werd achterhaald 
door een foto die ergens was gepost.’ 

‘Kortom, je digitale voetafdruk is vaak groter dan je denkt. Maar: makkelijk om iemand op te 
sporen is het niet.’ Toch kun je met actief zoeken op een regenachtige middag ver komen, 
meent Maasland. 
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Het Openbaar Ministerie gaat niet vaak over tot actieve opsporing en vervolging in geval van 
dreigmails, ziet Bolwerk van Stop Pesten Nu!: ‘Echt bijna niet. Dat probeer ik mensen mee te 
geven als ze die weg ingaan, dat ze geen hoge verwachtingen hebben.’ 

‘Want de politie moet wel de capaciteit hebben om dat allemaal te kunnen doen en die is ook 
nog niet heel toereikend. Het is niet dat ze het niet willen, want dat is wel het geval.’ Bron: 
Een Vandaag, 24 december 2021. 

Online de boel in de gaten houden? Als burger mag je niet meer dan de 
politie, maar je kunt wel helpen 

‘Burgers mogen meer online dan een politieagent of een gemeenteambtenaar’, zei onderzoeker 
Willem Bantema afgelopen weekend tegen de NOS. Na een factcheck blijkt dat niet te kloppen. 
De politie mag meer, maar als burger kun je online zeker helpen. 

Bij de rellen van afgelopen weekend en de afgelopen dagen werd er vooral via social media en 
in app-groepen opgeroepen om daaraan mee te doen. En in zulke app-groepen kan natuurlijk 
ook politie zitten. We leggen uit welke bevoegdheden burgers en de politie hebben. 

‘Nogal een boude uitspraak’, vindt Bernold Nieuwesteeg van het Centre for the Law and 
Economics of Cyber Security aan de Erasmus Universiteit de uitspraak van Bantema. 

‘Ik zou 'm in strikte zin onder fictie scharen, al begrijp ik wel waar hij vandaan komt.’ Volgens 
Nieuwesteeg is er namelijk een spanningsveld op het gebied van privacy. 

‘Je mag als politieagent niet zomaar een huis binnenkomen als daar geen enkele verdenking 
is, om maar eens even de boel af te luisteren. Zo moet je gesloten app-groepen waar je als 
gewone burger in zit ook zien’, zegt Nieuwesteeg. 

‘En de politie mag als ze een verdenking hebben in principe terughacken bij cybercriminelen. 
Als jij of ik zou proberen iemand te hacken, ook al hebben we daar goede redenen voor, dan 
geloof ik dat we daar toch niet zomaar mee wegkomen als dat wordt ontdekt.’ 

Volgens hoogleraar Law & Datascience aan de Universiteit Leiden Bart Custers mogen agenten 
online sowieso het meest. ‘Als het gaat om online bevoegdheden, mogen politie en justitie meer 
dan doorsnee burgers’, zegt hij. 

‘De meeste gemeenteambtenaren zijn ook gewone burgers. Bijzondere opsporingsambtenaren 
zijn een uitzondering, die zitten een beetje tussen burger en politie qua mogelijkheden en 
bevoegdheden, maar zij mogen ook zeker niet alles wat de politie mag.’ 

Maar, stelt Custers, er zijn wel voorwaarden aan verbonden: ‘Als de politie online ergens 
meekijkt, dan zullen ze zich ook als zodanig kenbaar moeten maken. Anders zou het namelijk 
stiekem zijn, dan zou het een soort undercoveroperatie worden en dat is nou juist onder 
bevoegdheden geregeld. Dat mag alleen maar als er toezicht is van een rechter, want dat zijn 
zware ingrijpende zaken.’ 

Burgers hebben dat toezicht niet nodig, zij kunnen zich gewoon in een app-groep mengen. En 
daar zit de crux volgens Nieuwesteeg: ‘Het is als burger wat makkelijker om je oor te luisteren 
te leggen bij allerhande groepen die misschien dingen beramen, dan als politieagent.’ 

Je mag je volgens hoogleraar Custers zelfs in app-groepen toevoegen met als motief de boel in 
de gaten te houden. Wat je moet doen als je dan iets voorbij ziet komen wat niet pluis is? 
Hoogleraar Custers: ‘Zodra het gaat om strafbare zaken als geweld, bedreiging en dat soort 
zaken, is het verstandig om daarvan aangifte te doen bij de politie. Zij kunnen daar dan verder 
op handelen, terwijl ze het anders misschien niet gezien zouden hebben.’ Bron: Een Vandaag, 
24 december 2021. 
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We verlangen massaal naar een hechtere samenleving 

Na bijna twee jaar leven met verdeeldheid snakken veel mensen naar een hechtere 
samenleving. EenVandaag vroeg leden van het Opiniepanel naar manieren om de coronakloof 
te dichten. Wat ze van anderen verwachten en wat ze zelf willen doen.  

Niet alleen in de hele samenleving leidde corona tot verdeeldheid, maar ook binnen families 
en vriendengroepen. Tegelijkertijd vindt 94 procent het belangrijk dat mensen in Nederland 
goed met elkaar samenleven, ongeacht hun overtuigingen. ‘Het is zoveel fijner leven als we 
weer wat begrip, verdraagzaamheid en vriendelijkheid tonen’, zegt iemand daarover. 

Wat we zelf willen en kunnen doen? Het valt vooral op dat veel mensen zichzelf nauwelijks 
verantwoordelijk voelen: een kwart (26 procent) vindt zichzelf een grote rol hebben bij het 
verkleinen van de kloof. 

Deels is er een reflex om naar anderen te wijzen voor oplossingen. Terecht of onterecht, 
mensen lijken hun aandeel in de oplossing laag in te schatten. ‘Ze zeggen altijd: het begint bij 
jezelf, maar ik werk niet mee aan tegenstellingen’, zegt een ondervraagde.  

Maar dat betekent niet dat ze niks willen doen. Mensen vinden het vooral belangrijk om de 
gemoederen in eigen kring goed te houden. Zo is 82 procent bereid familie en vrienden te 
blijven zien, hoe sterk ze ook van mening verschillen over corona.  

Verder wil de grootste groep (53 procent) bewust met andersdenkende familieleden of vrienden 
in gesprek blijven over corona. En in een gesprek met familie en vrienden wil 59 procent meer 
vragen stellen dan een eigen mening uiten. 

De politiek heeft een grotere verantwoordelijkheid dan het individu. Natuurlijk wijzen veel 
mensen (58 procent) naar het kabinet, dat de leiding heeft in de crisis, maar ook het aandeel 
van Tweede Kamerleden is volgens een meerderheid (55 procent) groot. 

Wat kan de politiek concreet doen volgens ondervraagden? Ze hebben daar uiteenlopende 
ideeën over. Een flink deel denkt dat de overheid vooral kan bijdragen in de vorm van het wel 
of niet nemen van maatregelen, zoals 2G. 

Voorstanders denken dat ongevaccineerden zich dan zo snel mogelijk laten inenten en er 
minder algemene, polariserende maatregelen nodig zijn. 

Tegenstanders denken dat het juist averechts werkt. Überhaupt zeggen veel ondervraagden 
'dat het zou helpen als het kabinet minder zou zwalken als het gaat om het coronabeleid.’ ‘Ze 
laten zich continu verrassen door de waan van de dag. Neem ons meer mee in het grotere idee. 
Het beleid is nu wisselvalliger dan het Nederlandse weer’, zegt een panellid. 

Ook buiten de maatregelen kan het kabinet meer doen, zoals het geven van het goede 
voorbeeld. Niet alleen zou een meer consistente corona-aanpak helpen, ook zou het goed zijn 
om een langetermijnplan voor de samenleving te bedenken. 

‘Polarisatie is bijna een groter probleem dan corona zelf. Ik wil wel eens weten wat het idee 
daarachter is, voordat we echt uit elkaar vallen’, zegt iemand. 

Verder denken veel mensen dat corona niet de echte oorzaak is van wantrouwen in de overheid 
en anderen. Dat mensen zich afzetten komt, volgens sommige ondervraagden, eerder door 
onderliggende problemen. ‘Mensen die zich in deze crisis afzetten tegen de overheid en 
anderen hadden het vaak voor de coronacrisis al lastig, financieel of nare ervaringen met de 
overheid en naasten.’ 

Daar zou volgens deze groep naar gekeken moeten worden. Mensen vinden ook eerder dat de 
overheid in gesprek moet blijven met aanjagers van wantrouwen (48 procent) dan dat zij hen 
moet negeren (37 procent).  
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Andere belangrijke spelers in het tegengaan van polarisatie zijn gevestigde media, alternatieve 
media en social media. Eerstgenoemde moeten zich, volgens sommigen, minder hechten aan 
de waan van de dag en meer bewust zijn van het effect van hun verslaglegging. 

‘Een polariserende uitspraak in een talkshow of een krantenkop is gauw gemaakt. Of dat erbij 
hoort of niet, het brengt mensen vaak niet dichterbij elkaar’, schrijft een panellid. 

Als reactie op de manier waarop gevestigde media de coronacrisis verslaan, hebben 
alternatieve media voet aan de grond gekregen. 

‘Het was te voorspellen dat er vraag kwam naar alternatieve nieuwskanalen, voor mensen met 
wantrouwen. Allemaal prima als ze objectief kritisch zijn, maar uiteindelijk zijn die praktisch 
alleen maar nepnieuws gaan verspreiden.’ 

Tot slot vinden mensen dat sociale mediabedrijven veel kunnen doen in het verkleinen van de 
kloof. Platforms als Facebook, Twitter en Instagram blijken in de coronacrisis vruchtbare 
platforms voor het aanwakkeren van verdeeldheid.  

Veel mensen vinden het een taak van sociale mediabedrijven om als strengere beheerders op 
te treden. 

Zo vindt 59 procent dat accounts die verdeeldheid zaaien op sociale media sneller geschorst 
moeten worden dan nu het geval is. Anonieme accounts moeten dan ook verleden tijd zijn. 
Iemand die een account wil aanmaken, moet zich verplicht identificeren, vindt een 
meerderheid (63 procent). 

‘Sommige idioten wanen ze zich achter hun computer veel te veilig om anderen te bedreigen. 
Als dat niet meer anoniem kan, zullen ze denk ik wel twee keer nadenken’, aldus een 
panellid. Ook het geven van een voorlichtingscampagne over fatsoensnormen op sociale 
media lijkt veel mensen (71 procent) een goed idee. Bron: Een Vandaag, 24 december 2021. 

Hier hadden we het over in 2021 #8: Corona en de complotdenkers 

We hadden het graag anders gezien, maar 2021 is, net als 2020 toch ook weer grotendeels 
het jaar van: corona. De aanzwellende hoeveelheid desinformatie en complottheorieën die de 
ronde doen, maken de noodzaak van stevige en betrouwbare journalistiek extra groot. De 
vraag die we ons dit jaar vaak stelden: hoe verhoud je je als journalist tot die 
(des)informatiestroom? 

Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant weet er wel raad mee. Hij blijft 
onvermoeibaar het gesprek opzoeken met mensen die de andere kant op denken. In juli schoof 
hij aan bij een coronadebat met publicist en coronascepticus Ab Gietelink van 
discussieplatform Café Weltschmerz. Het platform verwijderde de video omdat die ‘niet 
inhoudelijk genoeg’ zou zijn. Voor Keulemans was de echte aanleiding wel duidelijk:’Ik denk 
omdat ik Ab onder de tafel lulde en ze dat niet oké vinden.’ 

In gesprek blijven, was een thema dat in combinatie met de coronacrisis vaker terugkwam dit 
jaar. 

Rudy Bouma van Nieuwsuur doet al bijna twee jaar verslag van coronacomplottheoriën, 
waarbij hij op zoek gaat naar beweegredenen van complotdenkers, zoals persoonlijke crises, 
sociaal isolement of botsingen met de overheid. In mei deelde hij voor Villamedia zijn vier 
stelregels voor goede berichtgeving.  

Later dit jaar vroegen we hem en andere journalisten die veel met complotdenkers te maken 
hebben: hoe ga je nu om met complottheorieën en -denkers als bronnen? En wat kun je doen 
om het vak en jezelf als individuele journalist te beschermen? Bron: Villa Media, 22 december 
2021.  
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Laatste woorden  

Voor de drukke dertiger werd het tijdens corona nog lastiger om aan alle eisen te voldoen. 
Dertigers: huis, kind, carrière. In de al stormachtige levensfase van dertigers kwam tijdens 
corona de zorg over ouders erbij. 

Charissa Engel (32) zit op een zachte donkergroene bank in haar gezinswoning midden in een 
enorme Deventerse vinexwijk. Op een kussentje ligt dochter Lale, een kirrende baby van drie 
maanden oud met een dot zwart haar. Voor de coronacrisis woonde Charissa in een bruisende 
volksbuurt in Zwolle, vlak bij de kroegen en winkels, en hadden de weekenden een gouden 
randje van muziek, dans en vrienden. ‘Een paar jaar geleden had ik hier nog niet dood 
gevonden willen worden’, lacht Engel 

Het waren zeer bewogen tijden: in de coronazomer van 2020 leerde ze haar eerste serieuze 
vriend kennen via Tinder, vijf maanden later overleed haar 65-jarige moeder aan Covid, en 
nog voor de uitvaart had Engel een positieve zwangerschapstest in haar handen. Glimlachend: 
‘Lale is verwekt tijdens de nacht dat mijn vriend Alpaslan en ik het verdriet over de 
ziekenhuisopname van mijn moeder aan het wegdrinken waren.’ 

Het is misschien niet helemaal toevallig dat er bij Charissa thuis geen kerstboom of andere 
versiering is, zegt ze. Haar moeder werd op 24 december opgenomen in het ziekenhuis, toen 
de straten volhingen met lichtjes. ‘Ik heb nog geen zin gehad om de kerstspullen van zolder te 
halen.’ 

De eerste dagen van de ziekenhuisopname was haar moeder nog bij, maar ze raakte steeds 
vermoeider en moest in slaap worden gebracht. Op de intensive care smeerde Charissa haar 
moeders benen in met crème, omdat ze dat thuis tijdens hun ‘beautybehandelingen’ ook zo 
deden. Ze sprak met haar, en knuffelde haar, net als haar twee broers en zus, maar het bleef 
maar slechter gaan. ‘De gesprekken met de IC-arts werden steeds negatiever van toon.’ 

Ze zouden nog een weekend aankijken of haar moeder zelf weer zou kunnen gaan ademen, of 
haar longen wat beter zouden werken. ‘Maar het gebeurde niet.’ Op 26 januari overleed ze. 

Het leven van een dertiger kan verkeren, weet Marianne Simons (48), universitair docent 
levenslooppsychologie aan de Open Universiteit. ‘Het kan ineens een zware kluif worden.’ Het 
is een bijzonder drukke levensfase, zegt zij. ‘De dertiger is werk in uitvoering. Ze zijn over het 
algemeen alles aan het opbouwen: werk, huis, gezin, carrière.’ 

In de crisis zijn er extra zorgen bijgekomen. Bijvoorbeeld om ouders, die vaak in de 
leeftijdscategorie zitten waarvan heel expliciet wordt benoemd dat zij een ‘risicogroep’ zijn. En 
een deel van de dertigers krijgt extra zorgen vanwege de kinderen, die om de haverklap thuis 
kwamen te zitten en het leven van de ouders weer op pauze zetten. ‘Dan wordt het wel heel 
lastig om aan de eisen van je werkgever – en vaak ook van jezelf, omdat je ook in je werk nog 
wil groeien – te blijven voldoen. Deze groep wil alle ballen in de lucht houden, en als het 
mislukt veroorzaakt dat extra stress.’ 

Mensen tussen de 25 en de 35 jaar zijn niet voor niets de groep bij wie de meeste burn-
outs worden vastgesteld. „Zij ervaren over het algemeen juist meer stress door deze crisis, en 
voelen niet de rust waar je midlifers zoals ik weleens over hoort’, zegt Simons. 
 
Het stormachtige leven maakt dertigers een geliefd studieobject. Via Zoom zijn de blije 
gezichten van dertiger en onderzoeker Koen Haak, en projectmanager en net-veertiger Lucy 
Overbeek (41) te zien. Voor de Radboud Universiteit in Nijmegen werken zij aan de Healthy 
Brain Study. ‘We willen de dynamische wisselwerking tussen lichaam en omgeving beter 
begrijpen’, zegt Lucy Overbeek. Dat is precies waarom zij zich op de dertigers richten. ‘Je wil 
dat er van alles gebeurt in het leven van de deelnemer.’ 
 



273 
 

Koen Haak vult aan: ‘Hun eerste grote baan, kinderen, een huis kopen. En alles dat gebeurt 
heeft een relatie tot hoe je je voelt. Stress, emoties, moeheid, blijheid.’ Het is ook een 
onderzoeksgroep om enthousiast over te zijn omdat ze ‘biologisch gezien de stabielste fase van 
hun leven doormaken’, zegt Haak. ‘Hun hersenen zijn volgroeid.’ Voor die tijd ben je als het 
ware nog niet voltooid, en daarna takel je af. 

Er zijn nu zo’n vijfhonderd deelnemers, dat moeten er duizend worden. ‘We zijn ze gaan volgen 
voor de coronacrisis, dus straks hebben we metingen over hoe zij zich nu voelen’, zegt Haak. 
‘Maar ook over hoeveel iemand beweegt. En we kunnen nagaan welke effecten het virus heeft 
op de hersenen.’ Volgend jaar wordt er ook nog data verzameld. 

Dat de prille relatie met haar vriend vliegensvlug tot Lale leidde, was een vrolijke verrassing, 
zegt Charissa. Zij denkt dat de coronacrisis haar liefdesleven goed heeft gedaan. Toen zij en 
haar vriend begonnen te daten, waren alleen terrassen open, maar de grote feesten en festivals 
waar ze allebei van houden, waren er niet. ‘Omdat we niet veel te doen hadden, zijn we denk 
ik erg naar elkaar toegetrokken. Er was geen afleiding. Als er elk weekend iets leuks zou zijn, 
hadden we dat misschien boven elkaar verkozen.’ 

Een blijvend gevolg van de coronacrisis op deze generatie, zijn in ieder geval de baby’s, die in 
veel gevallen eerder dan vooraf gepland zijn verwekt. In de eerste negen maanden van 2021 
werden vooral bij dertigers meer kinderen geboren dan in dezelfde periode van voorgaande 
jaren, ziet het Centraal Bureau voor Statistiek. In 2020 werden per duizend vrouwen in de 
leeftijd van 30 tot 35 jaar 127 kinderen geboren, voor 2021 wordt verwacht dat dit er 135 
zullen zijn. 

Die ‘babyboom’ heeft verloskundige Marlies Koers (30) uit Deventer in haar praktijk zich zien 
ontvouwen. In januari en februari 2021 was er in haar praktijk een ‘bizarre piek.’ ‘Als je thuis 
komt te zitten ga je meer nadenken over essentiële dingen. Ik hoorde regelmatig dat mensen 
eigenlijk nog op wereldreis hadden gewild, maar nu toch maar eerder aan het ouderschap 
probeerden te beginnen.’ In haar praktijk was de gemiddelde leeftijd van de vrouw bij het 
eerste kind 29,5, maar dat zakte iets. 

Dat het kinderavontuur in de plaats kwam van het backpacken, heeft sommige ouders en 
baby’s een stabielere start gegeven, denkt Koers. Aan de andere kant waren er vooral in het 
begin van de crisis veel onzekere momenten voor zwangere vrouwen: er mochten minder 
mensen bij de bevalling zijn en de partner mocht meestal niet mee naar belangrijke 
controleafspraken. ‘Ik zag beduidend meer angstige zwangeren.’ Over die tijd schreef Koers 
het boek Sorry dat ik je wakker bel, waarin ze uitgebreid ingaat op de impact van de 
coronacrisis op de verloskunde.  
 
Koers heeft de indruk dat partners gedurende de coronacrisis meer samen aan de opvoeding 
van hun pasgeboren kind werken. ‘Mannen sprongen tijdens het verlof vaker bij omdat zij 
toch thuiswerkten. Daardoor is er een teamgevoel ontstaan, dat onzekerheid van ouders naar 
de achtergrond kan verdringen. Dat kan de omgang met het kind in de toekomst ook blijvend 
veranderen.’ 

Voor de dertiger die niet het traditionele pad van huis, kind, carrière bewandelt, kan deze tijd 
nog eens extra lastig zijn, zegt universitair docent Marianne Simons. ‘Als je doet wat iedereen 
doet zit je met elkaar in hetzelfde schuitje, en heb je steun aan elkaar. Maar als je de dingen 
heel anders aanpakt, heb je minder steun. Er is minder ruimte voor een autonome manier 
van leven.’ 

Om zich heen ziet ook verloskundige Koers (30) best wat sippe leeftijdsgenoten, zegt ze. 
‘Mensen voelen zich niet fijn. Weer die bruiloft die wordt uitgesteld. Vrijgezelle vrienden 
hebben het ook zwaar: zij voelen de tijd tikken. Daten is moeilijker. Je komt niet iemand 
zomaar tegen in de kroeg. En apps zijn best wel gericht op vluchtig contact en seks, niet op 
de toekomst.’ 
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Charissa Engel is nog met verlof, en voelt zich in haar dagelijks leven niet enorm beperkt door 
de crisis. Straks gaat ze weer aan het werk als receptionist en secretaresse bij een 
notariskantoor – drie dagen in plaats van vijf. Haar vriend werkt bij een chocoladefabriek. 
Samen zoeken ze in de ‘belachelijke woningmarkt’ naar een huis dat iets dichter bij stadse 
reuring is. Overdag maakt ze wandelingen door de buurt. ‘Maar ik ben wel angstig. Wat als 
mijn vader ook ziek wordt?’ 

De rouw om haar moeder komt in golven. ‘Soms ben ik ineens helemaal van de leg. 
Bijvoorbeeld toen ik laatst een leuk vogeltje in de tuin zag, dat steeds wat dichterbij kwam. 
Mijn moeder geloofde in helemaal niets na de dood, maar toch moest ik door dat vogeltje aan 
haar denken.’ 

In de manier waarop Charissa haar dochter verzorgt, herkent ze soms haar moeder. ‘Als zij 
de luiers van haar andere kleinkinderen verschoonde, liet ze ze soms even met de billen bloot 
liggen, omdat ze dat fijn vinden. Dat doe ik nu ook.’ Bron: NRC, 21 december 2021. 
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