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Eerste woorden 

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. 

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.’ 
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‘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: EenVandaag, 24 december 2021. 

Recht tegenover elkaar vanwege wel of niet vaccineren: Wendy en Geuje 
verliezen in discussie steeds meer hun geduld 
 
De spanning tussen mensen met en zonder vaccinatie neemt toe. Neem Wendy Kroeze die 
geen vaccin wil en vindt dat anderen dat moeten respecteren en Geuje van der Linde die steeds 
minder begrip weet op te brengen. ‘De verhoudingen staan op scherp.’ 
 
Ze kreeg landelijke bekendheid als 'het bloemenmeisje', Wendy Kroeze. Tijdens coronarellen 
in het voorjaar 2020 verscheen ze ineens tussen de relschoppers en liep met een bos bloemen 
naar de ME. Ze demonstreert al anderhalf jaar tegen de coronamaatregelen en is ook niet 
gevaccineerd. ‘Ik voel dat de maatschappelijke druk toeneemt om me te vaccineren. Mensen 
zeggen dat het mijn eigen keuze is, maar ik voel dat ze vinden dat ik solidair moet zijn.’ 
 
De 67-jarige Geuje van der Linde behoort tot de meer kwetsbare groep in de samenleving. Met 
twee stamceltransplantaties overleefde hij kanker en is hij inmiddels suikerpatiënt. Hij is 
gevaccineerd, heeft zelfs al een booster te pakken en houdt zich aan alle coronamaatregelen. 
 
Van der Linde heeft steeds meer moeite met het verbergen van zijn ergernis tegenover 
ongevaccineerden. Hij irriteert zich bijvoorbeeld aan mensen die tijdens coronademonstraties 
geen afstand houden, elkaar zelfs knuffelen. ‘Zet er de brandslang op', denk ik dan. Het kan 
niet en het maakt me boos. Die mensen sluiten hun ogen voor het gevaar dat ze lopen.’ 
 
De kans dat een met corona besmet gevaccineerd persoon in het ziekenhuis belandt, is vele 
malen kleiner dan de kans dat een niet-gevaccineerd persoon daar belandt. Voor de ic is die 
kans zelfs 33 keer zo klein, zo becijferde het RIVM recent. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de relatief kleine groep ongevaccineerden (zo'n 10 procent van de bevolking) de meeste 
bedden op de ic's bezet. 
 
En juist dat maakt gevaccineerden als Van der Linde boos: ‘Zij nemen de bedden in beslag 
van mensen die wél zijn gevaccineerd. Je zal maar een hartoperatie moeten krijgen, of een 
chemokuur en niet terecht kunnen. Als je in een keer in het ziekenhuis hebt gelegen, dan 
weet je wat dat betekent.’ 
 
‘Flauwekul,’ zegt Wendy Kroeze, ‘de boze gevaccineerden richten hun pijlen op de verkeerde 
personen.’ Dat er nu behandelingen worden uitgesteld, komt door het kabinetsbeleid van 
jarenlange bezuinigen op zorg: ‘Ik kan toch niet verantwoordelijk worden gehouden voor het 
afbraakbeleid van 10 jaar Rutte?’ 
 
Van der Linde reageert als door een adder gebeten. ‘Dat er is bezuinigd klopt. Maar nu zijn 
die bedden er niet. En dat heb je ook niet binnen een week voor elkaar. Ik vind het 
onrechtvaardig dat zij andere mensen zo opzadelen met zoveel risico.’ 
 
De verhoudingen tussen gevaccineerd en ongevaccineerd staan op scherp. Van der Linde is 
van mening dat er een moment kan komen dat ongevaccineerden hun recht op 
ziekenhuisopname kunnen verspelen. 
 
‘Als je je niet wilt laten vaccineren, dan kies je voor het risico. Als artsen in het ziekenhuis een 
ongevaccineerde kunnen helpen, moeten ze hem helpen. Maar als artsen een keuze moeten 
maken, dan denk ik dat degene die is ingeënt voorrang moet krijgen.’ 
 
Kroeze vindt het op haar beurt onbegrijpelijk dat verwijtbaar gedrag, zoals het niet-inenten 
blijkbaar wordt gezien, zou kunnen leiden tot uitsluiting van behandeling. 
 
‘Gaan we rokers met kanker ook niet meer behandelen? Moeten vrouwen die zwanger zijn 
geworden omdat ze even slordig waren de abortus voortaan zelf betalen? En kunnen ongezond 
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levende obese mensen ook voortaan achteraan sluiten? Als mensen dat willen, verkoop ik wel 
mijn huis als ik het ziekenhuis in moet.’ 
 

 
  
Hoe kijken gevaccineerden en ongevaccineerden naar elkaar? En neemt de polarisatie toe nu 
besmettingen weer oplopen? 
 
Wendy Kroeze kiest voor de niet-vaccineren. Het is onduidelijk wat het vaccin op lange termijn 
doet, zegt ze. Ook vindt ze dat zij op haar manier ook een steentje bijdraagt. ‘Ik heb ervoor 
gekozen om het virus te krijgen en heb het ook gehad.’ 
 
Zo helpt ze mee met het opbouwen van groepsimmuniteit, zegt ze. ‘Ik ben nog jong en dus was 
de kans heel klein dat in het ziekenhuis zou belanden. En dat is ook niet gebeurd. Ik vind dat 
je alleen mensen in risicogroepen en ouder dan 60 jaar het vaccin zou moeten aanbieden.’ 
 
Kroeze en Van der Linde staan recht tegenover elkaar. En de vraag is of dat op korte termijn 
verandert. Kroeze benadrukt dat ze de keuze van gevaccineerden respecteert, maar ze wil zelf 
ook worden gerespecteerd in haar opvattingen. De spanning en de druk op ongevaccineerden 
neemt toe en ze voelt zich steeds meer als een kat in het nauw. 
 
Van der Linde ziet ook meer polarisatie in de maatschappij. Hij betreurt de toename van het 
afgeven op elkaar. Maar tegelijkertijd heeft hij moeite respect te tonen voor ongevaccineeerden: 
‘Ze leggen met een zeer kleine groep de wil op aan een hele grote groep.’ Bron: EenVandaag, 
20 december 2021. 
 
Een op de zeven heeft ruzie met familie of vrienden over corona: 'We mogen de 
kleinkinderen niet meer zien' 
 
Meningsverschillen met mensen in je naaste omgeving over corona zijn heel normaal 
geworden, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. 59 procent heeft discussie met vrienden of 
familie. Bij één op de zeven (15 procent) gaat het zelfs om regelrechte ruzie. 
 
Vooral tussen gevaccineerden en ongevaccineerden gaat het vaak hard tegen hard. Dat 
varieert van een pittige discussie tot het verbreken van het contact. Dit komt vooral omdat 
beide groepen maar weinig begrip kunnen opbrengen voor elkaars standpunten. Twee derde 
(65 procent) vindt het spanningsveld tussen deze twee groepen de grootste tegenstelling die 
nu voor verdeeldheid zorgt in de samenleving. Aan het onderzoek deden 31.000 mensen mee. 
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Zeven van de tien gevaccineerden in het onderzoek (70 procent) hebben weinig of geen begrip 
voor mensen die er bewust voor kiezen om zich niet te laten vaccineren. Zij noemen deze keuze 
'egoÏstisch' en 'dom.’ ‘Ongevaccineerden zijn alleen maar met zichzelf bezig’, vinden zij. ‘Ze 
hebben geen oog voor de zorg en de IC's die vollopen en ook niet voor de gevolgen voor de hele 
samenleving’, motiveert een deelnemer. 
 
Veel gevaccineerden zijn van mening dat het vooral door de ongevaccineerden komt dat we nu 
weer met z'n allen in een lockdown zitten. ‘Het is hun keuze, maar ik moet daaronder lijden’, 
zegt iemand anders. Een kwart (28 procent) kan wel begrijpen dat een ander ervoor kiest om 
geen vaccin te nemen. Voor mensen die om medische redenen geen vaccin kunnen nemen is 
sowieso begrip. 
 
Veel gevaccineerden zeggen dat ze wel het gesprek met de andersdenkenden in hun omgeving 
zijn aangegaan. Een deelnemer schrijft daarover: ‘Mijn beste vriend blijkt een vaccinweigeraar 
te zijn. Daar hebben we veel discussie over, want hij kan dat in mijn ogen niet motiveren.’ 
Dichter tot elkaar komen ze in die gesprekken meestal niet. 
 
Vaak wordt het gevoelige onderwerp na een tijdje vermeden. Maar het komt ook regelmatig 
voor dat er zoveel irritatie ontstaat dat naasten elkaar minder zien of zelfs het contact helemaal 
verbreken. 
 
Veel panelleden vertellen over verwijdering van hun naaste familie: ‘Ik heb bijna geen contact 
meer met mijn zus. Ze spreekt met veel mensen tegelijk af en gaat daarna naar mijn ouders 
die een slechte gezondheid hebben. Ik stoor me hier enorm aan.’ 
 
En een dochter schrijft: ‘Ik heb gebroken met mijn moeder. Ze blijft maar complotwebsites 
met me delen. Ik heb haar geprobeerd uit te leggen hoe die sites werken, maar daar heeft ze 
geen boodschap aan. Nu ben ik er wel klaar mee.’ 
 
Aan de andere kant voelen de meeste ongevaccineerden zich juist niet begrepen (71 procent) 
door mensen die wel gevaccineerd zijn. Zij vinden het belangrijk dat iedereen voor zichzelf een 
vrije keuze kan maken. Ze hebben daarom over het algemeen wel begrip voor de keuze van 
gevaccineerden (80 procent). 
 
Maar omgekeerd willen ze ook graag begrip en respect terug voor hun eigen bewuste keuze 
om geen prik te halen. Het gevoel dat gevaccineerden in hun omgeving niet willen luisteren 
naar hun argumenten overheerst. Een ongevaccineerde zegt daarover: ‘Ik heb soms hele goede 
open en eerlijke gesprekken met vrienden die een mening hebben over ongevaccineerden. Ik 
ervaar vaak drammerigheid en drang om me te overtuigen. Daar ben ik na een poosje niet 
meer van gediend en dan beëindig ik het gesprek.’ 
 
Ook veel ongevaccineerde deelnemers vertellen verhalen over discussies met en verwijdering 
van dierbaren. ‘Mijn ouders willen per se dat ik ga vaccineren. Ze willen dat ik me telkens 
verantwoord voor mijn keuze. Ik vind dat behoorlijk respectloos, dus ik zoek ze minder op.’ 
 
Sommigen hebben het gevoel dat ze buitengesloten worden, in de samenleving en ook in hun 
eigen familie. Ongevaccineerden schrijven: ‘Mijn tante werkt in de zorg en heeft nul begrip 
voor ongevaccineerde mensen. Ze heeft verboden dat ik langskwam op de verjaardag van oma.’ 
Een ander: ‘Sommige voorheen vrienden willen niet meer afspreken omdat ik niet gevaccineerd 
ben. Ik ervaar dat als buitensluiten.’ 
 
Bij een kwart van alle deelnemers die discussie of ruzie heeft met een familielid of vriend (28 
procent) verslechtert het contact langdurig. Dit geldt het meest voor mensen die ruzie hebben 
gekregen. 
Maar in de meeste gevallen verandert er niet zoveel. Voor 59 procent blijft het contact 
hetzelfde. Bij hen overheerst het gevoel dat corona het niet waard is om elkaar uit het oog te 
verliezen. Voor 4 procent levert een stevig gesprek zelfs meer begrip voor elkaar en een 
verbetering van de relatie op. Bron: EenVandaag, 20 december 2021. 
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Aantal coronabesmettingen daalt landelijk nog steeds maar in 
Amsterdam is een stijging waar te nemen 

Het aantal coronabesmettingen daalt landelijk nog steeds, maar in de veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland is juist een stijging waar te nemen. Volgens het coronadashboard van 
de overheid neemt het gemiddelde aantal positieve testuitslagen in en rondom de hoofdstad 
toe. 

Op 19 december stond het weekgemiddelde in de regio op 742 nieuwe coronagevallen per dag. 
Op tweede kerstdag is dat aantal gestegen naar gemiddeld 910 positieve testuitslagen per 
dag over de afgelopen zeven dagen. Zondag kregen in de veiligheidsregio 1098 mensen te 
horen dat ze corona hebben opgelopen. 

In Amsterdam is de Omikron-variant van het coronavirus sinds deze week volgens de 
regionale GGD al dominant. Die variant van het virus lijkt besmettelijker dan de Deltavariant, 
die tot voor kort alle besmettingen in Nederland veroorzaakte. Bron: AD, 26 december 2021. 

De GGD adviseert met klem geen boosterprikken over de grens te halen 
 
De GGD adviseert met klem geen boosterprikken over de grens te halen. Dit kan problemen 
opleveren bij de registratie in de CoronaCheck-app, zegt een woordvoerster van 
koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. 

Mensen die in Duitsland een oppepprik halen, zien dat niet terug bij het vaccinatiebewijs in 
hun CoronaCheck-app. Ze kunnen achteraf via een registratie in Nederland alleen een 
papieren coronatoegangsbewijs (CTB) krijgen. Ze krijgen geen Digitaal Corona Certificaat om 
mee te kunnen reizen. Dat laatste is de verantwoordelijkheid van het Europese land waar 
mensen de booster halen, zegt de woordvoerster van de koepelorganisatie. 

‘Om teleurstellingen te voorkomen adviseren we mensen zich in Nederland te laten prikken’, 
aldus de zegsvrouw. ‘Het zetten van de boosters gaat nu ontzettend snel in Nederland, levert 
achteraf geen problemen op en is het meteen goed geregistreerd in CoronaCheck-app.’ 

Wie zich in Nederland laat prikken, krijgt zowel een nationaal als een internationaal geldige 
QR-code in de CoronaCheck-app. De boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na 
de laatste vaccinatie of drie maanden na herstel van corona. Het is de bedoeling dat alle 
volwassenen die dat willen voor het einde van januari een boosterprik hebben kunnen krijgen. 
Bron: AD, 26 december 2021.  

Duizenden demonstranten bij vreedzaam verlopen cultuurprotest Brussel 

In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de sluiting van concertzalen, 
bioscopen en theaters. Volgens de politie waren er zo'n 5000 deelnemers, volgens de 
organisatoren zeker 12.000, meldt de VRT. Voor zover bekend is het protest vreedzaam 
verlopen. 

'Geen toekomst zonder cultuur', 'the show must go on', zulke leuzen hadden aanwezigen op 
hun spandoeken staan. Ze protesteerden tegen het besluit van de Belgische regering om de 
cultuursector met ingang van vandaag te sluiten in de strijd tegen de recente besmettingsgolf. 

‘Alleen de cultuur sluiten is ridicuul’, zei artistiek directeur van de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg Michael De Cock tegen het Nieuwsblad. ‘Men beseft dat dit niet meer kan en dat 
de genomen maatregelen niet coherent zijn.’ 

Volgens de VRT hebben sommige bioscopen en theaterzalen in Brussel en in Wallonië het 
regeringsbesluit genegeerd. Een aantal ervan is vandaag gewoon opengegaan. Bron: NOS, 26 
december 2021.  
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2002 coronapatiënten in het ziekenhuis 

In de ziekenhuizen zijn 121 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Op 
de IC's kwamen er 23 nieuwe patiënten bij. 

De bezetting in de ziekenhuizen nam licht toe. Er liggen nu 2002 mensen met corona in het 
ziekenhuis (gisteren: 1997), van wie 560 op de IC (gisteren: 553), meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Momenteel liggen er 19 patiënten in Duitsland op 
de IC. Bron: NOS, 26 december 2021. 

Protest Belgische cultuursector tegen nieuwe coronamaatregelen 

In Brussel is een demonstratie tegen de sluiting van de cultuursector begonnen. Vandaag zijn 
strengere coronamaatregelen ingegaan en moeten theaters, concertzalen en bioscopen tot eind 
januari de deuren sluiten. Musea en de horeca blijven open. 

Bij de betoging houden diverse acteurs en theatermakers een toespraak, meldt de VRT. Ook 
zullen artiesten optreden. Demonstranten is gevraagd om in het zwart gekleed te komen. De 
organisatoren en de politie rekenen volgens de omroep op meer dan 5000 deelnemers. 

De cultuursector in België vindt de nieuwe regels onaanvaardbaar. Het is bewezen dat theater- 
en bioscoopzalen met de genomen maatregelen veilig zijn stellen ze. Ook de Belgische viroloog 
Marc van Ranst zei deze week in gesprek met de VRT dat de inschatting van experts is dat 
door goede ventilatie bioscopen en theaters open kunnen blijven. 

Uit protest zijn verschillende bioscopen ondanks de nieuwe regels opengebleven. De politie in 
Brussel zegt niet te controleren of de regels worden nageleefd. Bron: NOS, 26 december 2021. 

Merendeel priklocaties is Tweede Kerstdag open en vol 

Ook Tweede Kerstdag wordt dit jaar anders dan normaal gevierd. Geen traditionele topdrukte 
bij meubelboulevards of tuincentra vanwege de geldende coronamaatregelen, maar wel bij 
priklocaties van de GGD. 

‘We blijven ook vandaag prikken, op afspraak. De regionale GGD's bepalen welke locaties open 
zijn, maar het merendeel is open en vol’, meldt een woordvoerder van de landelijke GGD. Bron: 
NOS, 26 december 2021. 

Ook op eerste kerstdag massaal geboosterd 

Op verschillende plekken in het land hebben mensen op eerste kerstdag hun boosterprik 
gehaald. De campagne voor de extra prik ging ook gisteren gewoon door.  

Zo was er ruimte voor duizend mensen in de Brabanthallen in Den Bosch, meldt Omroep 
Brabant. Mensen kwamen vanuit verschillende plekken uit de provincie naar de 
evenementhal. ‘Alle priktijden zijn bezet’, zei Bert Theunissen van de GGD Hart voor Brabant 
tegen de omroep.  

Ook in de Expo Houten is gisteren volop geprikt, meldt RTV Utrecht. ‘De druk vanuit de 
maatschappij is hoog. We willen dit heel graag heel goed doen’, aldus Tessa Rijntalder, corona-
manager bij de Utrechtse GGD. De Expo werd er eerder voor geopend. De locatie zou eigenlijk 
maandag pas heropend als priklocatie. ‘De afdeling facilitair heeft heel hard gewerkt’, zegt 
Rijntalder. ‘Dus het kon twee dagen eerder.’  

En op de GGD-locatie in het ziekenhuis St Jansdal in Lelystad probeerden medewerkers de 
kerstsfeer er een beetje in te houden tijdens het prikken. ‘Veel van onze mensen vonden het 
ook geen probleem om tijdens de Kerstdagen te werken’, zei Erwin Schouten, dagcoördinator 
van deze vaccinatielocatie tegen Omroep Flevoland. ‘De teamgeest is echt goed.’ Zo'n 500 
mensen kwamen naar de locatie voor een boosterprik. Bron: NOS, 26 december 2021. 
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Meer dan 100.000 besmettingen op één dag in Frankrijk 

In Frankrijk zijn voor het eerst meer dan 100.000 besmettingen op één dag geregistreerd. In 
totaal werden er de afgelopen 24 uur 104.611 positieve tests gemeld. 

Het aantal besmettingen loopt al een paar dagen op. Gisteren werd ook al een record gebroken 
met 94.000 nieuwe gevallen. En een dag eerder waren het er bijna 92.000, op dat moment het 
hoogste aantal. Minister Veran van Volksgezondheid hield er al rekening mee dat de grens 
van 100.000 besmettingen deze maand nog gehaald zou worden.  

De afgelopen 24 uur werden er 84 overlijdens gemeld. Daarmee komt het totaal aantal 
sterfgevallen door corona op 95.513. Bron: NOS, 25 december 2021. 

Nog eens twee leden K-popband BTS besmet 

Rapper RM en zanger Jin van de populaire Zuid-Koreaanse K-popband BTS zijn positief getest 
op corona. Eerder testte songwriter en rapper Suga positief. Alle drie de bandleden hadden in 
augustus hun tweede prik gehad, zegt hun management. Eerder deze maand testten RM en 
Jin nog negatief. Volgens het management heeft RM geen symptomen, Jin heeft lichte 
verschijnselen.  

De band is net terug in Zuid-Korea na een serie concerten in de Verenigde Staten. In 2019 
was de band voor het laatst in de VS. Voor de coronacrisis uitbrak waren ze op tournee door 
Azië, Europa en de VS.  

BTS wordt gezien als de grootste K-popband ter wereld. De band is sinds 2013 actief en 
spreekt vooral een jeugdig publiek aan met aanstekelijke, vrolijke muziek en dans. Bron: NOS, 
25 december 2021. 

Lockdown of niet, in Sneek gaat het kerstfeest door 

Voor het tweede jaar op rij is er een lockdown tijdens de kerst. Dat betekent ook dat veel 
kerkdiensten opnieuw niet kunnen doorgaan of online worden aangeboden. Maar er zijn ook 
kerken die de deuren wel degelijk openen. 

‘De kerk is helemaal versierd, de kerststal staat. Dus het kerstfeest gaat door’, zegt pastoor 
Peter van der Weide van de Sint Martinuskerk in Sneek bij Omrop Fryslân. 

Vanochtend om 06.00 uur verzorgde Van der Weide een dageraadsviering waarbij vijftig 
mensen aanwezig mochten zijn. ‘Vroeger begon de echte nachtmis om 04.00 uur 's ochtends. 
Daar ging iedereen dan ook naar toe’, aldus Van der Weide. ‘Dan was het donker en sneeuwde 
het altijd, dus daar zit een bepaald gevoel bij van romantiek. Zo is het idee ontstaan om 's 
ochtends vroeg een viering te doen.’ Bron: NOS, 25 december 2021.  

Dagelijks 150 tot 200 voordringers eruit gepikt bij maken van 
boosterprikafspraak 

De GGD pikt er elke dag 150 tot 200 mensen uit die een afspraak voor een boosterprik maken 
voordat ze aan de beurt zijn. Dat zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR 
Nederland tegen de NOS. Dagelijks worden de gegevens gecheckt die mensen online invullen 
bij het maken van een afspraak. 

Als het ingevulde geboortejaar niet correspondeert met het geboortejaar in DigiD, komen die 
mensen bovendrijven in het GGD-systeem. Zij worden vervolgens gebeld of gemaild met de 
mededeling dat hun afspraak is geannuleerd. Ze kunnen weer een nieuwe afspraak maken 
als hun geboortejaar echt aan de beurt is. 
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Om een prikafspraak te maken, log je in met DigiD. Daarna moet er nog wat informatie worden 
ingevuld, zoals een geboortejaar. Daarbij gaat de GGD uit ‘van de eerlijkheid van de mensen.’ 
Bron: NOS, 25 december 2021. 

Controles bij Oostenrijkse grens, rustig op de weg 

Op de eerste dag van het strengere Oostenrijkse inreisbeleid voor Nederlanders wordt bij een 
aantal grensovergangen streng gecontroleerd. Onder meer bij Kufstein moeten auto's stoppen 
voor controles. 

Sinds middernacht moeten ongeboosterde reizigers uit Nederland bij aankomst tien dagen in 
quarantaine. Wie al wel een extra prik heeft gehad, moet een negatieve PCR-test kunnen laten 
zien. 

De ANWB laat weten dat het relatief rustig is op de wegen naar en in Oostenrijk. Volgens 
Wintersport Live is het deze week ook op de pistes niet druk. De meeste wintersporters zijn 
volgens een woordvoerder al eerder gegaan om de invoering van de quarantaineregel voor te 
zijn, of hebben al de boosterprik gehad en voldoen aan de regels als ze naar Oostenrijk gaan. 

Volgens reisbranchevereniging ANVR gingen voor de pandemie jaarlijks een miljoen 
Nederlanders op wintersport. Ongeveer de helft daarvan ging naar Oostenrijk. Bron: NOS, 25 
december 2021.  

Arts in Duisburg houdt prikmarathon, die ook Nederlanders trekt 

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. 

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. 

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: Het Parool, 26 
december 2021.  

China bezorgd om nieuwe besmettingsgolf vlak voor de Olympische 
Winterspelen 

China heeft vandaag 140 nieuwe besmettingen van het coronavirus gemeld, het hoogste 
aantal in vier maanden. Ook langs de grens met Vietnam laait het virus op.   
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De cijfers vallen samen met zorgen om de miljoenenstad 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.’ Bron: Het Parool, 26 december 2021.  

Opnieuw kerst in coronatijd, minder gasten welkom aan dinertafel 

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. 
Daardoor zitten er op veel plaatsen vermoedelijk minder mensen aan tafel voor het kerstdiner 
dan anders. 

De overheid adviseert namelijk 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. 

Door de lockdown waren veel mensen aangewezen op webshops voor de kerstinkopen. Niet-
essentiële winkels zijn tot zeker 14 januari dicht om de oprukkende Omikron-variant tegen te 
gaan. PostNL zet tot in ieder geval tot 14 januari, als de lockdown vooralsnog afloopt, meer 
mensen in om de piekdrukte aan te kunnen. Zo draaien de sorteercentra 24 uur per dag en 
zeven dagen in de week door. Ook zijn er dagelijks zo’n 1500 extra pakketbezorgers op pad. 
Bron: Het Parool, 26 december 2021. 

Recordaantal nieuwe besmettingen in meerdere Australische deelstaten 

Meerdere Australische deelstaten en territoria melden een recordaantal nieuwe 
coronabesmettingen gemeld. De gezondheidsdiensten hebben de Australiërs opgeroepen om 
oudejaarsavond zo veel mogelijk buiten te vieren, om het risico op een coronabesmetting te 
beperken. 

In New South Wales zijn 6.288 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt het regionale 
ministerie van Volksgezondheid zaterdag. Het is het grootste aantal besmettingen ooit voor de 
deelstaat, na 5.612 besmettingen op vrijdag. 

Ook Queensland (765 besmettingen) en het eiland Tasmanië (33) melden een recordaantal 
nieuwe coronagevallen. 

In de deelstaat Victoria zit de besmettingscurve nog niet op het hoogste peil ooit. Daar hebben 
in de afgelopen 24 uur nog eens 2.108 mensen het coronavirus opgelopen. 

Australië gaat gebukt onder de grootste corona-uitbraak sinds het begin van pandemie. De 
nieuwe Omikron-variant is in alle delen van het land vastgesteld. In de meeste deelstaten is 
afgelopen week opnieuw een mondkapjesverplichting ingesteld. Bron: Het Parool, 25 
december 2021. 

Tot nu toe bijna 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. 
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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 Jonge zei eerder 
deze week bij een bezoek aan de GGD te verwachten dat dit doel wordt gehaald. ’De GGD heeft 
ons nog nooit teleurgesteld.’ Bron: Het Parool, 25 december 2021. 

Coronasteun voor veel gesloten winkels onbereikbaar 

Veel winkels die door de lockdown dicht moeten blijven, kunnen geen aanspraak maken op 
financiële steun van de overheid. Het kabinet kondigde afgelopen zaterdag aan niet-essentiële 
winkels zeker vier weken te sluiten, maar de periode waarin ondernemers hun omzetverliezen 
moeten berekenen wordt door de jaarwisseling in tweeën gehakt. Daardoor komen veel van 
hen niet aan het vereiste minimum van twintig procent omzetverlies om loonsubsidies of een 
tegemoetkoming in de vaste lasten te krijgen. 

‘In die laatste twee weken van het jaar haal je die twintig procent omzetverlies voor het hele 
kwartaal niet,’ zegt accountant Wim Driessen, die erop wijst dat winkeliers het in de eerste 
weken van december vaak abnormaal druk hebben. ‘En op 1 januari begint de teller opnieuw. 
En dan kom je weer niet aan die twintig procent.’ 

Driessen verzorgt de boekhouding voor 130 boekhandels van Bruna en Read Shop, die vrijwel 
allemaal te maken hebben met de gedwongen sluiting. ‘Ik schat dat zo'n 95 procent van die 
winkels niet in aanmerking komt voor de steun.’ Brancheorganisatie INretail komt tot een 
vergelijkbare conclusie. De winkeliersvereniging stelt op basis van onderzoek onder haar 
leden dat ruim driekwart van de niet-essentiële winkels door de gedwongen sluiting omzet 
verliest. Door rekenregels kunnen minder dan vier op de tien getroffen winkels aanspraak 
maken op de TVL, zo zou blijken uit de enquête. 

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken, dat over de NOW-regeling gaat, zegt 
dat het administratief moeilijk is om op 1 januari geen 'knip' te zetten. Minister Stef Blok van 
Economische Zaken beloofde in een Kamerdebat eerder deze week te kijken naar schrijnende 
gevallen waarbij ondernemers net niet of te weinig overheidssteun krijgen. Maar tegelijkertijd 
waarschuwde hij dat maatwerk in steunregelingen te veel beroeps- en bezwaarschriften 
oplevert. Bron: Het Parool, 25 december 2021. 

GGD: tien procent meer testen dan verwacht in dagen voor kerst 

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', 
aldus een woordvoerder.  

‘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: Het Parool, 25 december 2021. 
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Tsjechië vraagt Rusland om Sputnik-V vaccin 

De Tsjechische president Milos Zeman wil snel het Russische coronavaccin Sputnik-V in huis 
halen. Hij heeft daartoe al een verzoek ingediend bij president Poetin. Hoewel het 
vaccin officieel nog moet worden goedgekeurd in zijn land, rekent Zeman erop dat het vaccin 
binnenkort kan worden gebruikt. 

Zeman meent dat goedkeuring door het Tsjechische staatsinstituut voor medicijncontrole 
genoeg is om de bevolking te kunnen gaan inenten met Sputnik-V. Premier Andrej Babis zegt 
echter dat eerst de officiële goedkeuring van het Europese Medicijnagentschap EMA nodig is. 

In Tsjechië klinken steeds meer kritische geluiden over het volgens de inwoners te trage 
vaccinatieprogramma. Van de 10,7 miljoen inwoners zijn er tot nu toe pas 650.000 
gevaccineerd met inentingen van Moderna, AstraZeneca en Pfizer/BioNTech. 

Rusland keurde het eigen vaccin afgelopen zomer goed voor gebruik. Uit onderzoek, 
gepubliceerd in het vakblad Lancet, zou zijn gebleken dat Sputnik-V 91,6 procent effectief is 
tegen het coronavirus. Het land beweert dat het Russische vaccin al in dertig landen wordt 
gebruikt. Hongarije begon het middel deze maand te gebruiken, als eerste lidstaat van de 
Europese Unie. Bron: Het Parool, 26 december 2021.  

Helft FVD-kiezers: corona is complot 

De helft van de mensen die op Forum voor Democratie (FVD) willen stemmen, denkt dat het 
coronavirus bewust is ontwikkeld om burgers wereldwijd te onderdrukken. 51 procent denkt 
dat corona een biologisch wapen is dat in een laboratorium is gefabriceerd. Dat komt naar 
voren uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur. 

De opvattingen van FVD-kiezers over complottheorieën wijken behoorlijk af van die van de 
gemiddelde Nederlander en van stemmers op andere partijen. Ter vergelijking: onder alle 
Nederlanders gelooft elf procent dat het virus bewust is ontwikkeld en dertien procent dat het 
een biologisch wapen is.  

Volgens Ipsos-onderzoeker Sjoerd van Heck zijn de gematigde stemmers bij FVD verdwenen. 
‘Het percentage complotdenkers is groter geworden, omdat alleen de harde kern van de 
kiezersgroep is overgebleven.’ 

Het onderzoek is uitgevoerd door Ipsos tussen 17 februari en 23 februari onder een 
representatieve groep van 3009 stemgerechtigde Nederlanders. Bron: Het Parool, 26 december 
2021. 

RIVM: mogelijk nog meer goed nieuws over Omikron 

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.’ 
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‘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 
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, 
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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?  

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. 

Kinderen niet meer opgevangen door grote personeelstekorten 

Door hoogoplopende personeelstekorten zijn kinderopvangorganisaties steeds vaker 
genoodzaakt om overeenkomsten met ouders eenzijdig te stoppen. Dat bevestigt de 
Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) na berichtgeving van RTL Nieuws. 

Ouders krijgen te horen dat ze op korte termijn hun kinderen niet meer kunnen brengen. De 
branchevereniging verwacht dat zulke gesprekken steeds vaker zullen plaatsvinden. ‘Er zijn 
geen makkelijke oplossingen’, stelt BK-directeur Emmeline Bijlsma. 

Ze zegt dat het stopzetten van overeenkomsten een allerlaatste maatregel is. ‘Dit willen we 
echt niet. We doen er alles aan om dat te voorkomen. Maar er is een enorm personeelstekort, 
vooral in de Randstad.’ Exacte cijfers van hoe vaak contracten worden opgezegd, zijn er niet. 
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Het is volgens Bijlsma heel moeilijk om aan personeel te komen omdat veel pedagogisch 
medewerkers uit de stad wegtrekken. ‘Ik denk dat de Randstad daarmee wel voorloopt op de 
rest van het land.’ Ze spreekt van een structureel probleem dat uiteindelijk in het hele land 
te zien zal zijn. 

Ook de Belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang (BOinK) noemt het een zorgelijke 
situatie. ‘Dit wordt een serieus probleem. Als we niet uitkijken, hebben we straks op grote 
schaal mensen die niet kunnen werken simpelweg omdat er geen opvang is voor de kinderen’, 
zegt voorzitter Gjalt Jellesma. 

Als voorbeeld van een organisatie die een contract stopzette, haalt RTL Partou aan. Dat is de 
grootste kinderopvangorganisatie van Nederland. Onlangs kregen ouders in Utrecht te horen 
dat per 1 februari twee groepen van een buitenschoolse opvang daar worden opgeheven. De 
vraag naar gekwalificeerde pedagogisch medewerkers is veel groter dan het aanbod, werd als 
reden aan de ouders verteld. En vanwege corona is het ziekteverzuim hoger dan normaal. 

Volgens BOinK is de vraag naar opvang in die regio heel groot. ‘Voor die ouders is er dus geen 
alternatief, want alle andere kinderopvangplaatsen hebben een wachtlijst.’ 

Bijlsma verwacht dat de vraag van ouders om meer kinderopvang zal toenemen vanwege de 
ambitie van de nieuwe coalitie om kinderopvang kosteloos te maken. ‘Enkele leden zien nu al 
een toename van contractuitbreidingen, van twee naar drie, vier of zelfs vijf dagen. Dat 
gedragseffect hebben we eerder gezien toen de kinderopvang goedkoper werd. Kinderen waar 
opa en oma nu nog op passen, worden naar de opvang gestuurd.’ 

‘Het kabinet moet kijken naar out-of-the-boxoplossingen’, zegt Jellesma. ‘Zo denk ik aan het 
meer belonen van medewerkers die meer dan 28 uur werken, want veel medewerkers in deze 
branche werken parttime. Wat we in ieder geval nooit willen, is dat er wordt ingeleverd op 
kwaliteit. Daar hebben de laatste jaren zo veel in geïnvesteerd.’ 

In de kinderopvang wordt al langer geklaagd over de hoge werkdruk en het tekort aan 
personeel. Veel medewerkers vallen ook uit vanwege de pandemie en er moeten steeds vaker 
groepen kinderen naar huis worden gestuurd. Vorig jaar waarschuwde BK nog dat 
kinderopvangorganisaties op omvallen stonden. 

Eind vorige maand werd al duidelijk dat er vaker medewerkers in opleiding ingezet mogen 
worden om het personeelstekort op te vangen. Vanaf 1 januari mag maximaal de helft van het 
aantal medewerkers voor een groep in opleiding zijn. Dat was eerst maximaal een derde. De 
maatregel geldt een half jaar. Bron: NOS, 24 december 2021. 

Zuid-Korea haalt meer doses uit flacons vaccins 

Het Zuid-Koreaanse Bureau voor Ziektebestrijding staat toe dat gezondheidswerkers extra 
doses vaccin uit de flacons van AstraZeneca en Pfizer halen. Aanvankelijk waren de flesjes 
respectievelijk goed voor 10 en 6 doses, maar de gezondheidsautoriteiten kregen signalen dat 
er vaccin in de flacons achterbleef. 

Getrainde medewerkers mogen nu, door speciale injectiespuiten te gebruiken, ook de laatste 
restjes gebruiken. Soms gaat het wel om twee volledige doses. Het is niet toegestaan om de 
resterende inhoud van meerdere flesjes te combineren.  

Zuid-Korea vaccineert bewoners en medewerkers van verzorgingstehuizen met het 
AstraZeneca-vaccin. Zorgverleners die coronapatiënten verzorgen krijgen het middel van 
Pfizer. Het land meldde vandaag 405 nieuwe coronagevallen. Bron: Het Parool, 26 december 
2021.  
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3FM haalt 2 miljoen euro op voor WNF met terugkeer Glazen Huis 

3FM heeft 2.000.183 euro opgehaald met de jaarlijkse inzamelingsactie Serious Request. Het 
geld gaat naar het Wereld Natuur Fonds en is bedoeld om Zuid-Amerikaanse regenwouden te 
beschermen en te herstellen. 

Het eindbedrag is tonnen hoger dan vorig jaar, toen Serious Request ruim 1,6 miljoen euro 
ophaalde voor het Rode Kruis. Op het hoogtepunt, in 2013, werd 12,3 miljoen euro opgehaald. 

Voor het eerst sinds 2017 was er weer een Glazen Huis, waarin dj's Frank van der Lende, 
Sander Hoogendoorn, Rob Janssen en Jorien Renkema een week lang zaten opgesloten. De 
studio stond in Amersfoort. Bij eerdere edities van het Glazen Huis mochten de dj's niet eten, 
maar dat mag tegenwoordig wel. 

Dit jaar vormde de temperatuur een extra uitdaging. Het Glazen Huis was een soort broeikas: 
de verwarming in het huis kon oplopen tot boven de 30 graden. Oorspronkelijk was het de 
bedoeling dat de temperatuur omlaag kon worden gebracht door het dansende publiek, maar 
vanwege de coronamaatregelen konden er nauwelijks mensen komen. 

Ook andere activiteiten, zoals een kerstmarkt en workshops, werden afgelast. Bezoekers 
werden mondjesmaat toegelaten tot het terrein om geld te doneren. Ook stonden er paspoppen 
rond het Glazen Huis, om het ontbreken van een hossend publiek te compenseren. Bron: 
NOS, 26 december 2021.  

Zo viert Nederland Kerst: met een zelftest aan het afhaalmenu, of in 
quarantaine 

Wederom wordt Kerst dit jaar anders dan normaal gevierd: geen grote feesten, wel een 
negatieve zelftest om bij het familiediner aan te sluiten. En niet lang tafelen in een restaurant, 
maar wel met een afhaalmenu aan de eettafel. En als het niet meezit, een Kerst in quarantaine 
of isolatie. Hoe viert Nederland Kerst 2021? 

In andere jaren gaat Paul Elsendoorn (68) met Kerst naar een restaurant, en hij woont een 
mis bij in de kerk. Dit jaar is het anders; hij eet vanavond bij zijn dochter en haar kinderen. 
‘Iedereen, ook de kleintjes, zijn getest. Dat hadden we van tevoren afgesproken.’ 

Elsendoorn haalde gisteravond Grieks bij een restaurant en de familie gaat vanavond 
gourmetten. ‘Het is lastig, maar we hebben er heel bewust toch wat van gemaakt.’ 

De zelftest is populair deze Kerst; waar vorig jaar de testafspraken bij de GGD in de week 
voorafgaand aan Kerst helemaal vol zaten, worden dit jaar de foto's van zelftesten massaal 
gedeeld op sociale media. 

De kleinkinderen van Wouke Van Scherrenburg (75) stuurden haar vanochtend, voordat ze 
aanklopten voor het kerstdiner, een foto van hun negatieve testuitslagen. ‘Zo lief, ik had er 
helemaal niet om gevraagd.’ 

De oud-politiek verslaggever geniet dit jaar ‘driedubbel.’ Vorig jaar bracht ze Kerst alleen met 
haar partner door; vanwege hun kwetsbare leeftijd vierden haar kinderen en kleinkinderen 
het zonder hen. ‘We waren echt redelijk in mineur, maar het kon niet anders.’ Dit jaar is 
iedereen negatief getest en gevaccineerd. ‘En het is ook keurig verdeeld, er komen niet meer 
dan vier gasten per keer.’  

De zelftest is een positieve verandering ten opzichte van vorig jaar, maar de uitslag is niet 
altijd zoals gehoopt. Dat ondervond ook Esther Hemink (40): haar partner had lichte klachten 
en testte positief, een paar dagen voor Kerst. ‘We zagen het streepje verschijnen en werden 
meteen verdrietig. We realiseerden ons meteen wat dit zou betekenen voor de kerstplannen.’ 
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En die plannen van de familie waren dit jaar groots: een hotel, uitgebreid diner en 
glitterpakjes. Maar Kerst is nu vooral ‘een heel gedoe’, vertelt Hemink. ‘Mijn man zit in isolatie 
in onze slaapkamer, mijn dochter zit in een appartement in de tuin en ik logeer bij mijn zoon 
op de slaapkamer.’ 

Het gezin probeert desondanks een beetje Kerst te vieren. Hemink heeft een kleine kerstboom 
opgetuigd voor in de kamer van haar man, en schoof vanavond een bordje voor zijn deur. ‘We 
balen, maar deze Kerst gaan we nooit vergeten. Hij gaat de boeken in.’ 

 

Een bordje voor de kamer @ Esther Hemink 

De familie doet volgende maand een nieuwe poging tot Kerst; ‘We hebben met ons gezin 
besloten dat we de geboorte van Jezus Christus opschuiven naar 8 januari. Dan gaan de 
glitterpakjes uit de kast.’ 

Ook Splinter Chabot viert deze Kerst in isolatie. 

 

Vader en moeder Chabot brengen boodschappen voor zoon Splinter. 

Bron: NOS, 26 december 2021. 
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Een kerstbrood voor eenzame zeelieden op de Noordzee 

 

Kerstbrood op zee  @ KNRM  
 
Reddingsmaatschappij KNRM vaart dezer dagen uit met kerstbroden. De zoete attentie wordt 
afgeleverd bij de bemanningen van vrachtschepen, die soms maanden ver van huis zijn. 
 
‘Het is de derde Kerst dat de KNRM-vrijwilligers in IJmuiden zeelieden met een kerstbrood 
verrassen’, zegt Martijn Bustin van de KNRM bij  NH Nieuws. 
 
Bustin wijst erop dat het meestal geen goed teken is als een reddingsboot komt aanvaren. 
‘Daarom leek het ons leuk om nu eens een keer langszij te komen met iets leuks, een 
kerstgeschenk in dit geval.’ 
 
‘We gebruiken de actie ook om te oefenen, we gaan natuurlijk niet zomaar heen en weer’, 
vervolgt hij. Toen de redders vorig weekend de eerste kerstbroden gingen brengen, hing er 
dichte mist op de Noordzee. ‘Dan oefenen we het varen op de radar en het langszij komen én 
daar dan ook lang genoeg blijven stilliggen’, zegt Bustin. 
 
Als de redders hun komst per boordradio aankondigen, merken ze soms ook wantrouwen. ‘Je 
moet je voorstellen dat de bemanning op zo'n schip voorzichtig is’, stelt Bustin. ‘Ze varen niet 
alleen op de Noordzee maar ook op zeeën waar ze soms te maken hebben met piraterij. Je 
moet dus goed duidelijk maken wat je komt doen.’ 
 
Voor de kust van IJmuiden liggen deze week ten minste tien schepen voor anker, soms al 
maandenlang. Ze wachten op lading of een plek in de haven. Op ieder schip is voor alle 
zekerheid een kleine bemanning paraat. 
 
‘Je hebt een slaapkamertje. Je hebt een eetkamer en een rookhok. Dat is je leefruimte’, zegt 
havendominee Leon Rasser. Hij werkt normaal in het Zeemanshuis in de Amsterdamse haven, 
maar dat is nu dicht omdat zeelieden wegens corona niet van het schip af mogen. Dat 
veroorzaakt spanningen aan boord. ‘Het is een sociale tijdbom, of dat kan het worden, aan 
boord van zo'n schip. Dat gebeurt altijd al, maar nu nog meer.   
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Net als de KNRM probeert de havendominee de zeelieden met kleine attenties door de lastige 
tijd heen te loodsen. Hij regelt simkaarten zodat ze naar huis kunnen bellen. Hij doet 
boodschappen, omdat ze zelf stad niet in mogen. Hij deelt koektrommels vol met stroopwafels 
uit. En usb-sticks met een kerkdienst speciaal voor zeelieden. 
 
Rasser bidt ook voor ze:: op filmpjes die hij op Facebook plaatst. ‘Dat vinden ze ook heel mooi. 
Daar sta ik van te kijken, als je voor iemand bidt. Dat vinden ze héél fijn.’ 
 
Het zijn misschien kleine gebaren van medeleven, maar ze worden gewaardeerd. Dat merkt 
ook Martijn Bustin de KNRM: ‘Het is mooi om die blije gezichten te zien en je hoort dan ook 
heel vaak 'thank you, thank you.’ Bron: NOS, 25 december 2021.  
 
Ramen open tijdens het kerstmenu 
 
Tijdens het kerstdiner mag je van het kabinet maximaal vier familieleden of vrienden 
uitnodigen boven de 12 jaar. Alleen hoe zorg je dat je na afloop geen besmettelijke Omikron 
of andere virusvariant mee naar huis neemt. Naast 'afstand houden' en 'thuis blijven bij 
klachten' is een andere basismaatregel van het kabinet 'zorg voor voldoende frisse lucht.' Maar 
hoe doe je dat als er bijvoorbeeld vier volwassenen en een paar kleine kinderen op bezoek 
komen. 
 
Vaste regels zijn er niet voor ventileren. Het hangt van veel dingen af. Bijvoorbeeld hoe oud 
een huis is en natuurlijk ook hoe groot de ruimte is en hoeveel mensen aan tafel zitten. 
Hoogleraar gebouwinstallaties Atze Boerstra (TU Delft) onderzocht de afgelopen tijd 
verschillende corona-uitbraken en weet veel af van ventilatie. ‘We hebben natuurlijk geleerd 
om afstand te houden en dat is uiteraard nuttig, maar waar het vooral ook om gaat is dat je 
uit elkaars ademlucht blijft. Dat bereik je niet alleen door afstand te houden maar ook door 
er voor te zorgen dat je goed ventileert.’ 
 
Voordat het bezoek komt ventileren door de ramen tegen elkaar open te zetten heeft volgens 
Boerstra niet zoveel zin. ‘Wat wel nuttig is als bijvoorbeeld 's middags twee volwassenen met 
kinderen langskomen bij oma en 's avonds twee andere volwassenen is dat je dan daartussen 
goed ventileert. Bijvoorbeeld de voordeur en de achterdeur een kwartier lang open of twee 
ramen als je in een flat woont. Op die manier ventileer je de aerosolen van de vorige groep 
bezoekers er uit.’  
 
Vooral tijdens het kerstdiner of de borrel is het belangrijk dat er genoeg frisse lucht 
binnenkomt. Het is belangrijk dat er aan twee kanten van een huis of flat wordt geventileerd 
zegt Boerstra. ‘Dat heeft met de wind te maken. Er staat altijd wel op één van de twee gevels 
winddruk. Als je dan zorgt dat aan beide kanten luchtroosters geopend zijn of twee ramen op 
een flinke kier dan maakt het niet uit waar de wind vandaan komt, dan is er altijd goede 
doortocht. Als je je raam maar aan één kant open zet en er staat daar dan geen wind dan 
gebeurt er niet zoveel.’ Mocht je huis beschikken over mechanische ventilatie is het ook zeker 
raadzaam om die aan te laten staan zolang er veel bezoekers zijn.  
 
Echt lekker behaaglijk zijn geopende ramen natuurlijk niet, maar dat moet maar even stelt 
Boerstra. ‘Dan zal er een plekje zijn op de bank zijn waar het tocht, dan zet je oma daar maar 
niet neer. Kinderen hebben er vaak niet zo'n last van, die zijn het vaak wel gewend in 
klaslokalen. Of trek een kersttrui aan.’  
 
Als het bezoek weg is, is het ook raadzaam om nog tien minuten lang goed te ventileren. 
Bijvoorbeeld door twee ramen tegenover elkaar open te zetten. ‘Stel één bezoeker blijkt toch 
besmet, dan heeft diegene drie uur lang aerosolen met virusdeeltjes in de lucht zitten pompen. 
Op het moment dat je dan aan het einde even goed de lucht doorspoelt dan verfrist de lucht 
extra snel voor diegene die achterblijven in het huis. Maar het allerbelangrijkste is en blijft 
goede ventilatie tijdens het bezoek. En doe vooral ook een zelftest voordat je naar je familie 
gaat.’ Bron: NOS, 25 december 2021.  
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Fransen vinden tot nu toe 182.000 vervalste coronapassen 
 
Sinds de invoering van de coronapas in Frankrijk hebben de autoriteiten 182.000 vervalste 
passen onderschept. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 
De zogenoemde passe sanitaire is op veel plaatsen in Frankrijk verplicht, onder meer in de 
horeca of bij lange reizen per bus of trein. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin 
meldt op Twitter dat op het gebruik, het maken of verkopen van vervalste passen een celstraf 
staat van maximaal vijf jaar en een boete van maximaal 75.000 euro. 
 
Het Franse kabinet maakte vrijdag bekend met een wetsvoorstel te komen om de Franse 
vaccinatiepas strenger te maken. Op dit moment kan de pas ook worden gebruikt door 
ongevaccineerden die een PCR-test hebben gedaan. De regering wil dat op korte termijn alleen 
gevaccineerde en van corona genezen mensen de pas kunnen gebruiken, meldde de Franse 
premier Jean Castex in een toespraak. Bron: NOS, 20 december 2021. 
 
Kuipers: vanaf begin januari meer ziekenhuisopnames door Omikron-
variant 
 
De lockdown die gisteren van kracht werd leidt ertoe dat de gevreesde druk op ziekenhuizen 
door Omikron later komt en minder hevig wordt. Dat zegt voorzitter Kuipers van het Landelijk 
Netwerk Acute Zorg (LNAZ). ‘Daarmee koop je tijd en druk je de bezetting voor nu naar 
beneden.’ De extra tijd kan Nederland volgens Kuipers gebruiken om boostervaccins toe te 
dienen. 
 
Hij baseert zich op een prognose die het LNAZ samen met het RIVM maakt voor de 
ontwikkeling van de ziekenhuisopnames. Daarin lijkt er eerst een daling te komen tussen 
Kerst en Oud en Nieuw als gevolg van de lockdown. Maar aan het einde van de eerste week 
van januari verwacht Kuipers alweer een toename in de opnamecijfers, doordat de Omikron-
variant zich steeds verder verspreidt. 
 
Ook Kuipers benadrukt dat er veel onzekerheden in de prognose zitten. Dat komt doordat niet 
duidelijk is hoeveel positieve coronatesten in Nederland nu het gevolg zijn van Omikron. Ook 
is onzeker hoe snel de variant de komende weken en maanden oprukt. Verder is nog altijd 
onduidelijk of mensen zieker of juist minder ziek worden door de nieuwe variant.  
 
Het Outbreak Management Team waarschuwde vrijdag dat Omikron kan leiden tot een snelle 
toename van het aantal coronapatiënten op de intensive cares, naar mogelijk 2000 tot 3000 
in februari. Volgens Kuipers zijn ook die prognoses erg onzeker, maar moet je er wel rekening 
mee houden. Bron: NOS, 20 december 2021. 
 
Lange rij in Groningen voor boosterprik 
 
Mensen die hun boosterprik komen halen bij de GGD-vaccinatielocatie aan de Protonweg in 
Groningen, moeten geduld hebben. Rond het middaguur stond er een rij van ongeveer 250 
meter. De GGD zegt extra mensen in te zetten. 
 
‘Ik heb er anderhalf uur gestaan. Eerst buiten, en als je binnen bent ook nog twintig minuten 
tot een half uur’, zegt een man, die zijn prik net heeft gekregen tegen RTV Noord. 
 
Sommige wachtenden nemen het luchtig op. ‘Het moet gewoon. Ik maak er niet zo'n probleem 
van. En het zonnetje schijnt, dus helemaal goed.’  
De GGD zegt dat extra mensen worden ingezet om de controle van het papierwerk sneller af 
te handelen. Op de locatie krijgen alleen mensen met een afspraak een boosterprik. Ouders 
met kinderen worden uit de rij gehaald en krijgen voorrang. Het gaat om kinderen met een 
kwetsbare gezondheid, die vanaf vandaag een boosterprik kunnen halen. Bron: NOS, 20 
december 2021. 
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Lange rij wachtenden voor boosterprik in Groningen @ RTV Noord 
 
Nieuwe strategieën bij GGD's voor meer boosterprikken per uur  
 
De GGD's moeten de komende weken miljoenen boosterprikken zetten en daarom veranderen 
ze hun werkwijze. Ze willen per uur meer mensen een boosterprik geven zodat eind januari 
alle volwassenen die dat willen, hun boostervaccinatie hebben gehad. 
 
GGD regio Utrecht sluit kleine vaccinatielocaties. Die zijn te weinig efficiënt. ‘We hebben op 
dit moment álle mankracht nodig op de grote vaccinatielocaties om deze klus te klaren’, zegt 
Nicolette Rigter van de GGD regio Utrecht. Van de 29 vaccinatielocaties blijven 8 locaties open 
in onder andere de Jaarbeurs in Utrecht, de Rijtuigenloods in Amersfoort en het voormalig 
hoofdkantoor van Campina in Woerden. 
 
Daarnaast verdwijnen de prikhokjes op sommige locaties. Dat gebeurt al in de Rijtuigenloods 
in Amersfoort en in de Broodfabriek in Rijswijk. Mensen die voor een prik komen, kunnen op 
hun stoel blijven zitten, terwijl de prikker langskomt. In Rijswijk gaat het prikken daardoor 
twee keer zo snel. Deze manier van boosteren gaat GGD Friesland ook toepassen in een XXL-
priklocatie in Leeuwarden die op 27 december opent. Bron: NOS, 20 december 2021.  
 
Sommige basisscholen hanteren te strenge regels voor noodopvang 
 
Het ministerie van Onderwijs krijgt signalen dat niet alle basisscholen zich aan de regels voor 
de noodopvang houden. De scholen zijn vanaf vandaag dicht voor lessen, vanwege de zorgen 
voor de Omikron-variant. De scholen zijn wel open voor noodopvang. De regel daarbij is dat 
een kind naar de noodopvang mag als het minstens één ouder heeft met een cruciaal beroep. 
Daarnaast hebben kwetsbare kinderen recht op de opvang. Volgens het ministerie hanteren 
sommige scholen aanvullende eisen, wat volgens de regels niet is toegestaan. Bron: NOS, 20 
december 2021. 
 
Bezoekers vinden de weg naar open gebleven Brusselse bioscopen 
 
In Brussel zijn Cinema Palace, Kinograph, Vendôme en Cinema Galeries ondanks de nieuwe 
coronamaatregelen toch open gegaan. Dat verloopt zonder problemen. Het publiek kan rustig 
genieten van een film, want de Brusselse politie controleert niet. 
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Het is moeilijk in te schatten of er nu meer volk opdaagt voor een bioscoopbezoek, net op 
tweede kerstdag bovendien. ‘De mensen zijn blij dat ze kunnen komen en wij zijn blij dat ze 
er zijn. Laat ons zeggen dat het een goede zondag is op basis van de cijfers’, vertelt Eric 
Franssen, directeur van Cinema Palace.  
 
De bioscopen gaan door met hun actie van burgerlijke ongehoorzaamheid en blijven voorlopig 
open. Mocht de politie in de komende dagen alsnog opdagen en boetes uitdelen, en mocht het 
publiek wegblijven, dan gaan de cinemazalen mogelijk wel terug toe. De politiezone Brussel 
Hoofdstad Elsene laat zondag weten dat er momenteel geen controles gepland zijn.  
 
‘Dat we nu ingaan tegen de wet is om aan te tonen dat de genomen beslissing onjuist en 
ondoordacht is. Het is niet door de cultuurzalen te sluiten dat we de pandemie stoppen. Door 
de cultuur te sluiten raak je aan één van de pijlers van de maatschappij. Als je beslist om 
enkel de cultuursector te sluiten, is dat een sterke ideologische actie. We laten ons niet doen’, 
vertelt Franssen. 
 
In Cinema Palace hebben ze anderhalf jaar geleden hun ventilatiesysteem verbeterd met 
sterkere filters en hebben ze CO2-meters geplaatst. Op die manier kunnen ze garanderen dat 
de lucht goed is. Tussen elke filmsessie wordt de zaal ook nog 20 minuten verlucht. Bron: 
Nieuwsblad.be, 20 december 2021. 

Ook in Luik protestactie tegen maatregelen die cultuursector viseren 

Enkele honderden mensen hebben zondagochtend verzameld voor de bioscoop Sauvenière in 
Luik om de cultuursector te steunen en hun ongenoegen te uiten over de maatregelen die het 
overlegcomité woensdag nam. De maatregelen omvatten onder meer de sluiting van bioscopen 
en theaters en zijn vandaag/zondag in werking getreden. 
 
De demonstratie werd georganiseerd door Solidarité Culture Liège. In de regio Luik hebben 
verschillende getroffen organisaties beslist om gewoon open te blijven en voort te werken. De 
Luikse burgemeester Willy Demeyer (PS) steunt hen. Hij herinnerde er vrijdag al aan hoe 
belangrijk de culturele sector is voor het sociale en economische leven. Bron: Nieuwsblad.be, 
20 december 2021. 

Politie telt vijfduizend betogers op Kunstberg 

De Brusselse politie heeft zondag 5.000 aanwezigen geteld op het cultuurprotest aan de 
Kunstberg. Ondanks de regen zijn heel wat mensen, met paraplu en protestbord, afgezakt 
naar de hoofdstad. 
 
De trappen aan de voet van de Kunstberg en het naastliggende Albertinaplein staan helemaal 
vol met manifestanten. 5.000 volgens de telling van de politie. Tussen de vele paraplu's ook 
heel wat slogans op protestborden. ‘Cultuur is een noodzaak’, ‘geen toekomst zonder cultuur’, 
‘een minister van cultuur a.u.b.’ of ‘ik drink graag glühwein, maar cultuur heb ik nodig!’, staat 
er te lezen. 
 
Op een podium houden artiesten kleine optredens en nemen vertegenwoordigers uit de 
cultuursector het woord om de coronamaatregelen en de verplichte sluiting te veroordelen, 
onder luid gejuich van het publiek. Bron: Nieuwsblad.be, 20 december 2021. 

Veel regen, maar ook veel volk 

Ondanks het regenweer, is het Albertinaplein, aan de voet van de Kunstberg, helemaal 
volgelopen met mensen. 
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Stany Crets: ‘We zijn een makkelijk te treffen sector’ 

‘Wij hebben vele gezichten, die ons tot een makkelijk te treffen sector maken. Wij zijn divers 
en gevarieerd en dus gemakkelijk uit mekaar te spelen. Maar nu, nu liggen we collectief op de 
grond. En kunnen we als één reus weer rechtstaan op deze berg. Een reus met één gezicht en 
één stem. De politiek heeft een niet te verdedigen spel gespeeld met kwalijke gevolgen.’ Bron: 
Nieuwsblad.be, 20 december 2021. 

Stany Crets: ‘De hemel huilt een beetje mee met ons’ 

Op het podium vinden speeches van mensen uit de brede cultuursector en natuurlijk ook 
optredens plaats. Onder meer acteur en theatermaker Stany Crets, artistiek directeur van de 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) Michael De Cock, directeur van operahuis De Munt 
Peter De Caluwe en directrice van Charleroi Danse Annie Bozzini spreken de menigte toe.  

‘Ik zie veel paraplus’, zo begon Stany Crets. ‘Dat wil maar één ding zeggen: de hemel huilt een 
beetje mee met ons. Ik ben zeer verheugd dat wij hier staan vandaag. Ik ben maar een simpel 
ambachtsman met boerenverstand en buikgevoel. En iets zei me dat dit het enige juiste 
moment was om op te roepen om ons als één stem te laten horen.’ Bron: Nieuwsblad.be, 20 
december 2021.  

Michaël De Cock: ‘Geen land in Europa waar men met zoveel misprijzen 
over cultuur praat’ 

Michaël De Cock, artistiek directeur van de KVS, was scherp in zijn toespraak. Hij hekelde 
‘dat er geen land is in Europa waar men met zoveel nonchalance, nalatigheid, misprijzen over 
cultuur handelt en praat. Daarom zijn we hier. Omdat wij het beu zijn, na twee jaar overleg, 
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investeringen, opleidingen van mensen om publieken veilig te ontvangen, nog altijd niet 
gehoord worden. Daarom zijn wij hier.’ Bron: Nieuwsblad.be, 20 december 2021. 

Stany Crets en Michael De Cock spreken volk toe 

Cultuurmedewerkers en sympathisanten van de cultuursector verzamelen zondag om 14 uur 
op de Brusselse Kunstberg voor een protest tegen de nieuwe maatregelen die door het 
Overlegcomité beslist werden. Vanaf vandaag moeten cultuurzalen opnieuw toe en dat gaat 
tegen het wetenschappelijk advies van expertengroep GEMS in. Er worden enkele duizenden 
betogers verwacht. 

Een podium staat zondag centraal tijdens de statische betoging van de cultuursector op de 
Kunstberg. Eerst zou het protest op het Muntplein plaatsvinden, maar het werd ‘wegens 
succes verlegd’ naar de Kunstberg. Volgens inschattingen van organisatoren en politie zouden 
er meer dan 5.000 mensen deelnemen. 

Op het podium vinden zondag speeches van mensen uit de brede cultuursector en natuurlijk 
ook optredens plaats. Onder meer acteur en theatermaker Stany Crets, artistiek directeur van 
de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) Michael De Cock, directeur van operahuis De 
Munt Peter De Caluwe en directrice van Charleroi Danse Annie Bozzini spreken de menigte 
toe. De dansers van Anne Teresa De Keersmaeker, singer-songwriter Meskerem Mees en nog 
vele andere zorgen voor de artistieke tussenkomsten. 

‘De betoging is bedoeld om de ongelijkheid en irrationaliteit van de regels aan te kaarten. Na 
twee jaar stilstand is dat een heel belangrijk boodschap’, legt organisatrice Katrien Vermeir 
uit. ‘Het is warme oproep dat we opnieuw open mogen, want we hebben al heel wat 
geïnvesteerd en ontwikkeld om dat wel te doen. We voelen ons enorm geviseerd’, zegt ze. 

De cultuursector roept op tot een vredevolle bijeenkomst en vraagt iedereen een mondmasker 
te dragen en de nodige afstand te houden. Bron: Nieuwsblad.be, 20 december 2021. 

Duizendtal aanwezigen 

Onze man ter plaatse schat het aantal aanwezigen rond 14 uur - het aangekondigde startuur 
op ‘een duizendtal.’ 
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Kunstberg begint vol te lopen  

Het regent op de Brusselse Kunstberg, maar er heeft zich toch aardig wat volk verzameld voor 
het aangekondigde protest van de cultuursector. 

 

Cultuursector betoogt tegen ‘irrationele’ regels 

Cultuurmedewerkers en sympathisanten van de cultuursector verzamelen om 14 uur op de 
Brusselse Kunstberg voor een ‘statisch protest’ tegen de nieuwe coronamaatregelen. Vanaf 
vandaag moeten cultuurzalen opnieuw toe, en dat gaat tegen het wetenschappelijk advies van 
expertengroep GEMS in. Volgens inschattingen van organisatoren en politie zouden er meer 
dan 5.000 mensen deelnemen. 
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Op het podium vinden zo dadelijk speeches van mensen uit de brede cultuursector en 
natuurlijk ook optredens plaats. Onder meer acteur en theatermaker Stany Crets, artistiek 
directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg Michael De Cock, directeur van operahuis 
De Munt Peter De Caluwe, en directrice van Charleroi Danse Annie Bozzini spreken de 
menigte toe. De dansers van Anne Teresa De Keersmaeker, singer-songwriter Meskerem Mees, 
en nog vele andere zorgen voor de artistieke tussenkomsten. 

‘De betoging is bedoeld om de ongelijkheid en irrationaliteit van de regels aan te kaarten. Na 
twee jaar stilstand is dat een heel belangrijk boodschap’, legt organisatrice Katrien Vermeir 
uit. ‘Het is warme oproep dat we opnieuw open mogen, want we hebben al heel wat 
geïnvesteerd en ontwikkeld om dat wel te doen. We voelen ons enorm geviseerd’, zegt ze. De 
cultuursector roept op tot een vredevolle bijeenkomst en vraagt iedereen een mondmasker te 
dragen en de nodige afstand te houden. Bron: Nieuwsblad.be, 20 december 2021. 

In New York worden kinderen onder vijf jaar in ziekenhuis opgenomen 
door snelle verspreiding Omikron  

Door de snelle verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus in New York stijgt 
ook het aantal jonge kinderen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dat hebben de 
gezondheidsautoriteiten van de stad bekend gemaakt. 

Het departement van gezondheid ziet in New York ‘een verviervoudiging van de 
ziekenhuisopnames’ tussen de week van 5 december en die van 19 december. De helft van 
deze opnames betreft kinderen jonger dan 5 jaar, die dus nog te jong zijn om gevaccineerd te 
worden. 

Uit officiële cijfers van de universiteit Johns Hopkins blijkt dat het aantal besmettingen in de 
VS blijft toenemen, met gemiddeld bijna 190.000 nieuwe gevallen per dag. 

Het Witte Huis beloofde zondag het tekort aan coronatests in het land snel op te lossen. Door 
de nieuwe variant en de eindejaarsfeesten ontstond een rush op de coronatests in de VS. Bron: 
AD, 26 december 2021.   

Omikron-variant leidt minder vaak tot ernstige ziekte 

De Omikron-variant van het coronavirus leidt minder vaak tot ernstige ziekte en een opname 
in het ziekenhuis. Dat concludeert een Britse studie, uitgevoerd door het UK Health Security 
Agency (UKHSA). 

Volgens de studie heeft iemand met een Omikron-besmetting 45 procent minder kans om op 
intensieve zorg terecht te komen dan iemand die besmet raakte met delta. De kans op een 
gewone ziekenhuisopname zou zelfs zeventig procent lager liggen.  

Uit de resultaten blijkt wel dat Omikron vaker voor een herbesmetting zorgt dan eerdere 
varianten. Ook wordt aangenomen dat de vaccins minder goed werken tegen de nieuwe 
variant. Zo neemt de bescherming ertegen al na tien weken af. 

Het UKHSA wijst er wel op dat de Omikron-variant op dit moment vooral rondgaat 
bij jongeren, die sowieso minder kans maken op ziekenhuisopname. Als ook de kwetsbare 
bevolkingsgroep meer getroffen wordt, bestaat de kans dat de ziekenhuiscijfers alsnog de 
hoogte inschieten. Bron: AD, 27 december 2021.  

Tsjechië scherpt vanaf vandaag de inreisvoorwaarden 

Tsjechië scherpt vanaf vandaag de inreisvoorwaarden aan voor wie het land wil betreden. Dat 
heeft de nieuwe regeringscoalitie aangekondigd, nadat de noodtoestand in het land 
zaterdagavond afliep.   
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Concreet zullen alle volwassenen die Tsjechië binnenkomen een negatieve PCR-test moeten 
laten zien. Die verplichting geldt ook voor wie gevaccineerd is of wie hersteld is van corona.  

Alleen degenen die al een boosterprik hebben gekregen en kinderen tot 12 jaar zijn vrijgesteld 
van de PCR-test. Iedereen die het land binnenkomt, moet zich op voorhand online registreren. 
Bron: AD, 27 december 2021. 

Meer dan 60 cruiseschepen onderzocht nadat er op drie 
coronabesmettingen werden geconstateerd  

Meer dan zestig cruiseschepen worden door de Amerikaanse 
gezondheidsautoriteiten onderzocht, nadat er de afgelopen week al op drie 
cruiseschepen coronabesmettingen werden geconstateerd. Dat blijkt zondag uit gegevens van 
de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.  

Verschillende havens in het Caraïbische gebied hebben intussen ook de toegang 
geweigerd voor de cruiseschepen. Zo mocht de Odyssey of the Seas van Royal Caribbean 
International, waar deze week 55 mensen positief hadden getest, niet aanmeren in Curaçao 
en Aruba. De Carnival Freedom van Carnival Cruises werd vanwege een aantal coronagevallen 
geweerd in Bonaire. 

Laatstgenoemde schip arriveerde zondagochtend in Miami waar alle passagiers van 
boord gingen. Volgens Carnival Cruises gaat de volgende trip door zoals gepland en worden 
alternatieve bestemmingen gezocht indien boten opnieuw worden geweigerd bij havens. 
 
Door de coronacrisis werden cruises meer dan een jaar stilgelegd. De schepen mogen sinds 
afgelopen juni weer uitvaren, maar aan boord gelden strenge coronamaatregelen. Zo moeten 
werknemers en passagiers verplicht gevaccineerd zijn alvorens aan boord te mogen. 
 
Op de getroffen schepen bleek dat niet helemaal het geval te zijn geweest. Volgens Royal 
Caribbean bleek dat van de positieve gevallen 98 procent volledig was gevaccineerd. Van het 
totale aantal passagiers was dat 95 procent. Bron: AD, 27 december 2021.  
 
Jokes man overleed aan corona, dochter na vaccinatie: 'Een stille kerst' 
 
In de coronacrisis verloor Joke Gonzales (73) de liefdes van haar leven. Haar man overleed 
aan het virus, haar dochter kreeg een fatale longembolie na haar vaccinatie. Joke beleeft een 
stille kerst, terwijl die ene vraag in haar hoofd blijft malen: waarom moest dit haar allebei 
overkomen? 
 
Het is nog licht buiten, de dag is nog lang niet ten einde, maar binnen bij Joke in Vlaardingen 
brandt een kaarsje. Het brandt altijd, voor Joke is dat de manier om iets te kunnen doen met 
het ondraaglijke gevoel van gemis dat dagelijks aan haar vreet. Daarachter staan de foto's van 
Francisco en Karina. ‘Ik was verschrikkelijk boos op hem’, vertelt Joke, kijkend naar haar 
man en dochter. ‘Verdorie, waarom moest hij haar nou halen? Ze was hier nog zo hard nodig, 
voor haar kinderen.’ 
 
30 oktober 2020. Joke voelde zich niet lekker. Ze liet zich testen en bleek besmet te zijn met 
het coronavirus. Een dag later was ook de uitslag van haar man positief. Joke en Francisco 
woonden toen al niet meer samen – omdat hij alzheimer had, verbleef Francisco sinds maart 
in een verzorgingshuis. Hem daar achterlaten was voor Joke heel zwaar. Ze was sinds haar 
vijftiende al samen met Francisco, die vanuit Spanje als gastarbeider naar Nederland was 
gekomen. Op haar achttiende trouwden ze, ze waren daarna bijna 54 jaar onafscheidelijk. 
 
‘Hij begreep er in het begin niets van waarom hij daar zat. Voor hem voelde het alsof ik hem 
als een vuilniszak bij het grofvuil had gezet. Dat komt ook doordat ik hem de eerste twee 
maanden vanwege corona niet mocht opzoeken. De verzorgingshuizen zaten op slot, net op 
het moment dat wij voor het eerst gescheiden waren. Dat was een moeilijke tijd, waarin zelfs 
de verpleegkundigen zeiden dat 'meneer Gonzales wel wat liever mocht doen tegen zijn vrouw.’ 
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Natuurlijk had ik dan soms spijt en wilde ik hem weer mee naar huis nemen, maar dat ging 
gewoon niet meer. Hij droeg een luier en had veel hulp nodig.’  
 
Toen de regels weer versoepeld werden en Joke eindelijk weer bij haar man mocht zijn, ging 
het beter tussen hen. Zeven dagen per week was ze bij Francisco, ruim vijf uur per dag – ze 
kon nou eenmaal niet zonder hem. ‘We keken dan samen televisie en als het mooi weer was 
ging ik met hem wandelen in het park.’ En aan het einde van de dag natuurlijk een knuffel, 
een kus, en een 'tot morgen.’ 
 

 
 
Maar die 'tot morgen' kwam er op 30 oktober 2020 niet meer. Omdat Joke positief was getest, 
moest ze tien dagen in quarantaine en kon ze niet langs bij haar man, die dus net als zij 
besmet was geraakt. Hij werd met de dag zieker. ‘Ik heb hem aangestoken, dat weet ik zeker’, 
denkt ze tot op de dag van vandaag. ‘Er hingen blaadjes op de deuren van de kamers: 'Niet 
kussen, niet aanraken.' Maar ja, het is mijn man. Natuurlijk gaf ik hem een knuffel. Het doet 
nog elke dag pijn om te beseffen dat ik hem daarmee zijn leven heb afgenomen. Maar zo is het 
gegaan, want niemand anders in het verzorgingshuis is besmet geraakt.’  
 
Op maandag 9 november zou de quarantaineplicht van Joke aflopen. Ze kon niet wachten om 
haar man na tien dagen weer te zien, hem te steunen in de zware strijd tegen het virus. ‘Maar 
ik werd in de nacht van zondag op maandag gebeld. Ik moest komen, hij zou de ochtend niet 
meer halen. Ik ben er direct heen gegaan en toen zag ik hem daar liggen, happend naar adem. 
Het eerste wat ik dacht, was: 'Kom op Francisco, vechten jij, vecht tegen dit virus.' Maar mijn 
jongste dochter, die naast me zat, zei: 'Mam, hij kan niet meer, laat hem maar gaan.' En toen 
heb ik dat gedaan, hem na 53 jaar huwelijk laten gaan.’ 
 
Vijf maanden na het overlijden van Francisco werd Joke voor de eerste keer gevaccineerd, in 
mei kreeg ze haar tweede prik. Haar twee dochters waren niet veel later aan de beurt. Zo kreeg 
oudste dochter Karina, die in Barcelona woonde omdat ze net als Joke een Spaanse man aan 
de haak had geslagen, in juli haar tweede prik. ‘Ze appte mij die middag nog: 'Hij zit erin mam, 
nu ben ik ook klaar.' We spraken elkaar iedere dag, ondanks de vele kilometers die tussen 
ons in zaten. 'Wel veel last van mijn arm', zei ze nog. Maar ja, dat had iedereen na z'n 
vaccinatie toch?’ 
 
Maar Karina werd die nacht wakker omdat ze niet lekker was geworden. Behalve de zere arm, 
had ze last van misselijkheid en kon ze amper op haar benen staan. Haar man hielp haar nog 
even naar de wc, waarna ze weer gingen slapen. ‘De volgende morgen rond acht uur werd 
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haar man wakker. Dat vond hij al raar, want normaal gesproken maakte Karina hem iedere 
ochtend om zeven uur wakker. Hij keek naast zich, en Karina bewoog niet. Ze lag levenloos 
in bed.’ 
 
Binnen een mum van tijd stonden ambulancemedewerkers en politieagenten in de 
slaapkamer van Karina. Ze werd meegenomen, vanwege corona mocht niemand met haar 
mee. Joke boekte voor diezelfde dag vliegtickets naar Spanje en die avond kwam ze bij Karina's 
man aan. ‘Het was zo'n vreemde, verdrietige situatie. En het moeilijkste was nog wel dat ik 
niet naar haar toe mocht vanwege de strenge regels in het ziekenhuis.’ 
 
Ondanks dat Karina was overleden, verbleef ze daar namelijk nog wel. Er werd sectie op 
Karina's lichaam uitgevoerd, waarna haar man ook nog een second opinion liet doen. ‘Karina 
was kerngezond, stond midden in het leven, had een eigen tapasbar, was jong, had buiten 
haar bevallingen om nog nooit in het ziekenhuis gelegen, was nooit ziek. We wilden tot op de 
bodem uitzoeken wat er gebeurd was. Hoe kon ze, zo uit het niets, opeens overlijden?’ 
 
Uit de onderzoeken blijkt dat Karina een longembolie heeft gekregen, die haar fataal is 
geworden. Hoe ze die longembolie heeft gekregen, is onduidelijk. Maar voor de familie van de 
48-jarige vrouw is daar geen twijfel over: zij gaan er volledig van uit dat dit komt door het 
vaccin dat ze enkele uren voor haar dood toegediend had gekregen. 
 
Onderzoek naar trombose 
Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Als zo'n stolsel losschiet, kan 
dit leiden tot een longembolie, zoals bij Karina. Het bloedpropje zit dan vast in een bloedvat 
in de longen, waardoor het bloed daar niet meer goed kan stromen. In het ergste geval kan 
een longembolie leiden tot de dood, omdat het hart niet genoeg zuurstof meer krijgt. 
 
Bij het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb zijn er tot december ruim 900 meldingen 
binnengekomen van trombose na een vaccinatie, vertelt directeur Agnes Kant aan RTL 
Nieuws. Op dit moment is alleen vastgesteld dat het Janssen-vaccin een klein verhoogd risico 
geeft op trombose, maar de meldingen komen ook na het krijgen van andere vaccinaties. 
 
Op basis van die meldingen kunnen geen conclusies getrokken worden over of er een verhoogd 
risico is. Daarom zal begin volgend jaar een vervolgonderzoek gedaan worden naar de vraag 
of er ook een verhoogde kans op trombose is na andere coronavaccins. 
 
Agnes Kant: ‘Maar al weet je dat het een bijwerking is en er een kleine verhoogde kans is op 
het krijgen van trombose na vaccinatie, kun je nog niet met zekerheid stellen dat de trombose 
of longembolie die iemand heeft gekregen ook daadwerkelijk is gekomen door de vaccinatie. 
Helaas komt zoiets namelijk vaak voor, en heeft het ook andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld 
roken of de anticonceptiepil. Of gewoon stomme pech.’ 
 
Dat Joke niet denkt aan toeval, maar zeker weet dat het vaccin de oorzaak van Karina's dood 
is, maakt haar niet tegen vaccinatie. ‘Ik heb vorige week de booster genomen. Natuurlijk vond 
ik dat even spannend, maar ik heb beide kanten van de medaille nu gezien. Mijn man is op 
een verschrikkelijke manier gestorven, dat wil je niet. Daarom neem ik het vaccin. Dat Karina 
daaraan is overleden, is pure pech. Dat is hard, dat is pijnlijk, maar het is wat het is. Ze was 
net die éne pechvogel op al die miljoenen mensen.’ 
 
De kinderen van Karina (18 en 23 jaar oud) hebben inmiddels ook een vaccinatie genomen, 
na maanden twijfelen. ‘Ze waren zo bang, en dat begrijp ik. Mijn kleinzoon is na zijn vaccinatie 
24 uur wakker gebleven, hij durfde geen oog dicht te doen, veel te angstig dat hem hetzelfde 
zou overkomen.’ 
 
De uitvaarten van Francisco en Karina waren sober, met weinig mensen, in een tijd van 
strenge coronamaatregelen. Voor Joke is dat een van de redenen dat het gemis extra groot is. 
‘Ik heb Karina slechts een paar minuten in de kist zien liggen, achter een glazen plaat. Ik heb 
haar niet meer aangeraakt, geen kus meer kunnen geven. Daarom hadden we besloten om 
onlangs nog een keer bij hun dood stil te staan, door ze samen in hun geliefde Spanje uit te 
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strooien, op zee. Dat was een mooi, maar ook droevig moment. Mooi omdat ik weet dat ze nu 
samen zijn, dat maakt het wat draaglijker; droevig omdat ik hen allebei ben verloren, en dat 
nog altijd niet kan bevatten.’ 
 
Tijdens de feestdagen is Joke gelukkig niet alleen, ze is bij haar kleinkinderen en schoonzoon 
in Barcelona. ‘Daar heb ik een heel goede band mee. Ik bel Karina's man ook iedere ochtend 
wakker nu, vanuit Nederland om zeven uur 's ochtends. Zij maakte hem altijd wakker, dat 
heb ik nu van haar overgenomen. 'Goedemorgen lieverd, ben je wakker? Werk ze straks', zeg 
ik dan.’ 
 

 
 
Joke Gonzales  © Esther Maas/RTL Nieuws 
 
Maar het blijven lastige dagen voor Joke, kerst vieren of het nieuwe jaar inluiden zal nog nooit 
zo moeilijk zijn geweest. ‘Corona heeft veel van me afgepakt en dat doet pijn, maakt me 
verdrietig. Maar boos kan ik niet zijn. Want op wie kun je boos zijn als je alleen bent? Ik moet 
door zonder hen. Zonder die twee die daar zo mooi staan bij dat kaarsje. Elke dag praat ik 
even tegen ze. Dan zeg ik tegen Francisco: ‘Zorg je goed voor Karina, daar boven? Welterusten 
schat, en tot morgen.’ Bron: RTL Nieuws, 26 december 2021. 
 
De buren in Colettes flat zijn door corona hechter dan ooit: 'Het voelt nu 
echt als een dorp' 
 
Het begon met een gezamenlijke huiskamer en al snel kwamen bewoners in de flat van Colette 
op allerlei manieren samen. Allemaal om de coronacrisis door te komen en eenzaamheid tegen 
te gaan. En de nieuwe ideeën blijven maar komen. 
 
‘Het is een soort sneeuwbaleffect geweest’, vertelt Colette Reijnierse. Ze woont inmiddels 10 
jaar in een groot appartementencomplex van negen etages in Haarlem-Zuid. Echt hecht was 
het er nooit, tot corona uitbrak. ‘Van het een kwam het ander en nu wordt er van alles 
georganiseerd.’ 
 
Net voor de coronacrisis ontstond het idee voor een gezamenlijke huiskamer. ‘We hadden 
vroeger een bestuurskamer beneden en die hebben we omgebouwd. Er was al een keuken en 
toilet, dus dat ging makkelijk.’ 
 
‘We zijn begonnen met koffiedrinken in de ochtend.’ Maar toen het land in lockdown ging, 
moest dat idee even terug de ijskast in. ‘Aan het begin van de corona-uitbraak kon er weinig, 
maar toen het in mei eenmaal weer mocht hebben we alles naar buiten verplaatst.’  
 
Van het een kwam al snel het ander. ‘Er is een groenstrook voor het gebouw. Toen we buiten 
koffiedronken, ontstond ineens het idee om die te adopteren van de gemeente. Dat kon en nu 
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is er één keer in de week een tuingroepje dat daar in de tuin werkt. We kregen budget van de 
gemeente en konden daar allerlei plantjes voor kopen.’ 
 
Daar bleef het niet bij. Uit alle hoeken en gaten van het gebouw kwamen mensen met een 
hobby die het ook leuk vonden om iets te organiseren. ‘Iemand die erg van boeken houdt, 
beheert nu de bibliotheek. Tijdens een workshop maakten we kerstdecoraties, daar hangt de 
boom in de hal nu vol mee. En er is ook een klusruimte ingericht.’ 
 
‘Iedereen die een talent heeft en daar iets mee wil doen, zet dat hier nu soms in. Ik ben echt 
blij verrast waartoe dat allemaal kan leiden’, zegt Colette trots. Het heeft het complex veel 
meer tot elkaar gebracht, ziet ze. ‘Mensen hebben nu dagelijks contact met elkaar. Het is echt 
niet dat iedereen meedoet, maar mensen spreken elkaar wel steeds vaker. De drempel is lager.’ 
 
‘Die samenhang was er vroeger niet zo. Nu is het echt een dorpje geworden.’ In de flat was het 
eerder best wel anoniem, vertelt ze. ‘Hier wonen veel generaties door elkaar en jongeren 
hebben normaal gesproken toch minder contact met de oudere generatie. Nu is het 
makkelijker geworden om elkaar aan te spreken. Elkaar straal voorbij lopen is er echt niet 
meer bij.’ 
 
Nu ons land weer in een harde lockdown zit, is het wel moeilijker geworden om samen dingen 
te ondernemen. ‘Maar de huiskamer gaat elk geval door. Elke dag is er nu plek voor twee 
mensen en daar kun je je voor inschrijven. Vooral de mensen op leeftijd die slecht ter been 
zijn, komen anders nergens meer. Nu kunnen ze tenminste één keer in de week even koffie 
drinken.’ 
 
In de huiskamer is elke dag een gastvrouw die ook echt oog heeft voor wie er langskomen. ‘Zij 
blijven op de hoogte van wat mensen nodig hebben en pikken het snel op als er iets met 
iemand is. Er wordt op elkaar gelet.’ 
 
 Toch benadrukt Colette dat het echt niet alleen maar oudere mensen zijn die met 
eenzaamheid te maken hebben. ‘In Haarlem zijn, geloof ik, de meeste alleenstaanden van 
Nederland. Dat gaat van jong tot oud. Ik woon zelf ook alleen en ben ook echt wel eens 
eenzaam.’ 
 
Als zelfstandig reisadviseur en facilitair dienstverlener werkt ze net als veel anderen thuis. ‘En 
dan denk ik: goh, ik wil wel even kletsen. Nu kan dat gelukkig en dan ga ik gewoon even naar 
beneden. Daar ga ik dan op een bankje zitten en er is altijd wel iemand die langskomt.’ 
 

 
 
Eigen foto.  In de lockdown verplaatste het koffie-uurtje naar buiten 
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Ze heeft gemerkt hoe fijn het is om aansluiting te vinden in de buurt en raadt het iedereen 
aan die ook weleens eenzaam is. ‘Leg het eens aan iemand voor om ook zoiets op te zetten. Er 
is heel veel behoefte aan.’ En een boodschap voor anderen: kijk naar elkaar om: ‘Bekommer 
je om mensen die alleen zijn. Vraag eens: 'Wat doe je met kerst?' En als iemand zegt 'niks', 
nodig hem dan gewoon uit.’ 
 
‘Zelf had ik op eerste kerstdag iemand uit de flat uitgenodigd, en op tweede kerstdag zit ik bij 
de buurvrouw onder. Het is gewoon leuk dat iemand zegt: 'Je bent welkom.’ Op wat er de 
afgelopen tijd in de flat gebeurd is, is ze best trots. ‘Dit is allemaal ontstaan sinds corona, dat 
is nog maar anderhalf jaar geleden. Ik vind het echt opvallend wat er allemaal kan ontstaan 
in zo'n korte periode.’ Bron: EenVandaag, 26 december 2021. 
 
Op familiebezoek in het buitenland? Voor Petra, Lucinda en Karen gaat 
het deze feestdagen (weer) niet door 
 
De continu veranderende coronamaatregelen maken een bezoek aan het buitenland ook dit 
jaar weer lastig. Het betekent voor velen dat familie zien deze kerst opnieuw moet worden 
uitgesteld. Zo ook voor Petra, Lucinda en Karen. 
 
Een vaccinatiebewijs, negatieve PCR-test, bewijs van herstel, quarantaineplicht of een 
lockdown. Elk land voert een eigen coronabeleid, dat soms met de dag lijkt te veranderen. 
Voor velen zet het een streep door hun kerstplannen om naar het buitenland te gaan en familie 
of vrienden op te zoeken, soms na al een hele lange tijd. ‘Het is een enorme teleurstelling.’ 
 

 

Petra en haar man vieren de kerst toch maar weer met z'n tweetjes in Oostenrijk 
 
Met haar man Gerard en hun nieuwe puppy Charlie zou Petra tweede kerstdag vanuit hun 
woonplaats Wenen naar Nederland rijden. ‘We keken er erg naar uit om Charlie ook aan de 
familie voor te stellen.’ Na elkaar al een lange tijd niet te hebben gezien zou het nu eindelijk 
weer gebeuren. ‘We zouden 2 weken samen in een bungalow zitten en oud en nieuw met mijn 
moeder vieren. Dat is nu een ander verhaal geworden’, betreurt Petra. ‘Nu wordt het hier maar 
gourmetten met z'n tweetjes.’ 
 
De voortekenen waren al niet gunstig, en toen werd de harde lockdown in Nederland plots een 
feit. ‘Toen kwam het geschipper: gaan we wel of niet? Want we kwamen voor familie en 
vrienden, dus een lockdown is dan niet zo erg. Maar toen de regels uitlekten over hoeveel 
personen je mocht zien, werd het wel heel lastig.’ 
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Petra zou op 2 januari haar moeder, broer en schoonzus nog samen zien, maar dat mag nu 
ook niet. ‘We vonden het ook slecht voelen om dan elke dag van afspraak naar afspraak te 
hoppen. Wij hebben wel een booster, maar de mensen die we zouden zien hebben die nog niet. 
Ondanks dat wij zelf redelijk goed beschermd zijn, voelde het niet goed om een mogelijke 
superspreader te zijn.’ 
 
‘Vorig jaar kon het ook al niet, dus we hadden ons er wel heel erg op verheugd iedereen met 
de feestdagen te zien. Het is echt heel jammer.’ Het betekent ook dat haar moeder alleen is 
met oud en nieuw. ‘Dat vind ik heel sneu. In het begin van de pandemie heb ik mijn moeder 
1,5 jaar niet gezien, dus daarom hoopte ik het nu zo erg. Maar het kan nu dus weer niet en 
dat is zuur.’ 
 
Lucinda Douglas: toch geen Zuid-Afrika 
 

 
Bron: Eigen foto  
 
De reis die Lucinda met haar man en twee dochters naar Zuid-Afrika zou maken gaat niet 
door. 
 
Met maar liefst vijf zussen en een broertje heeft Lucinda heel wat familie. Ze zijn verspreid 
over de hele wereld, maar deze kerst zou ze de familie die in Zuid-Afrika woont opzoeken: het 
land waar ze zelf ook vandaan komt. Op haar 23ste kwam Lucinda naar Nederland. ‘Sinds de 
dood van mijn ouders in 2008 ben ik daar niet meer geweest. Mijn kinderen hebben mijn 
familie in Zuid-Afrika nog nooit ontmoet en nu zou dat eindelijk gebeuren.’ 
 
‘Het zou fantastisch mooi geweest zijn om daar met mijn gezin heen te gaan.’ Met haar man 
heeft ze een zoon en twee dochters. Haar zoon zou niet mee gaan: ‘Mijn meisjes waren er 
helemaal klaar voor, maar het gaat nu niet door. En dat is zo jammer, want het was zo 
bijzonder geweest hen Zuid-Afrika te laten zien.’ 
 
Lucinda geeft toe dat ze eigenlijk nog niet eens goed gekeken heeft naar de inreisregels voor 
het land, 'maar het is al vermoeiend om erover na te denken.’ ‘We zijn niet gevaccineerd en 
waarschijnlijk moeten we nu dan in quarantaine als we daar aan komen. Het is zo'n gedoe 
dat je het steeds opnieuw uit moet zoeken. En als je dan weer voor een verrassing komt te 
staan; dan ben je in Zuid-Afrika wel heel ver weg.’ 
Dus nu wordt het voor Lucinda en haar familie toch maar weer kerst in Nederland. Of ze in 
2021 nog naar haar familie kan, is ook maar de vraag. ‘Ik denk eigenlijk dat dit de laatste 
kans was. Ik acht de kans namelijk alleen maar minder worden vanwege het feit dat we niet 
gevaccineerd zijn.’  
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Karen Alexis: VS niet te doen 
 

 
Bron: Eigen foto 
 
Ook dit jaar kunnen Karen en haar man geen kerst vieren bij hun familie in de Verenigde 
Staten.. 
 
Al 6 jaar woont Karen met haar man in Nederland. Allebei komen ze uit de Verenigde Staten; 
zij uit New York en hij uit Kentucky. ‘Voor ons is het met kerst ook dit jaar maar beter om 
toch maar niet naar onze familie te gaan.’ Ze heeft maar een korte tijd om er te zijn en met de 
maatregelen is het eigenlijk niet te doen. 
 
‘Je moet testen doen voor iedere vlucht, dat kost veel geld. En dan moet je maar hopen dat je 
niet in quarantaine moet’, zegt ze. ‘Ook wanneer je terugkomt, moet je weer een test doen. 
Dan is het mogelijk dat diegene naast je in het vliegtuig misschien wel besmet is. Het is gewoon 
te veel stress.’ 
 
‘Het is wel echt heel jammer.’ Karen heeft haar eigen familie in oktober 2019 voor het laatst 
gezien en haar schoonfamilie zelfs in 2018. ‘Nu zijn mijn ouders van plan om ons te bezoeken 
in maart, maar dat duurt toch nog wel lang. Ik heb er heel veel zin in hen weer in het echt te 
zien.’ 
 
Toch doen ze er alsnog alles aan om de kerst een beetje samen te vieren. ‘We doen het 
kerstdiner digitaal en we sturen mijn schoonouders een adventskalender. Ook sturen we 
cadeaus naar elkaar. En dan Skypen we zodat we de boel samen openen. Het is niet helemaal 
hetzelfde natuurlijk, maar het is in ieder geval iets.’ Bron: EenVandaag, 26 december 2021. 
 
Helft kerstvierders doet geen coronatest vooraf, 3 op de 10 spreekt af 
met meer dan 4 bezoekers 
 
Wie van plan is dit jaar kerst te vieren met anderen, doet in de helft van de gevallen (50 
procent) vooraf geen coronatest. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 22.000 
mensen. Drie van de tien spreken bovendien met meer dan vier bezoekers af. 
 
Dit jaar geldt het dringende advies om maximaal vier bezoekers per dag thuis te ontvangen. 
Voor de kerstdagen wordt geen uitzondering gemaakt. Bijna tweederde van de ondervraagden 
(61 procent) houdt zich aan dit advies: zij spreken met maximaal vier mensen buiten hun 
eigen huishouden af. 75-plussers zijn het meest voorzichtig: driekwart (73 procent) beperkt 
het kerstbezoek. 
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Drie van de tien deelnemers (29 procent) vieren kerst met meer dan vier mensen buiten het 
eigen huishouden. Hiervan beperkt 12 procent zich tot vijf of zes anderen, 17 procent kiest 
voor zeven of meer anderen. Zij vinden het vaak betuttelend dat de overheid zich bemoeit met 
wat mensen in hun eigen huis doen. Ze bepalen dat liever zelf, zeker met zo'n belangrijk 
familiefeest als Kerstmis. 
 
Bovendien spreken ze vooral af met naaste familie en vrienden, mensen uit hun 'eigen bubbel', 
die zo ook al veel bij andere gelegenheden zien. Dat prinses Amalia met haar 
verjaardagspartijtje het slechte voorbeeld geeft, helpt volgens veel deelnemers ook niet: ‘Het is 
een advies en ik denk dat weinig mensen zich hieraan zullen houden. Zeker nu duidelijk is 
geworden dat Amalia ook gewoon prins(es)heerlijk een feestje heeft gehouden met veel meer 
mensen. Toch wellicht een beetje een afspiegeling van de maatschappij!’ 
 
Het kabinet adviseert ook om een sneltest te doen voor je bij iemand op bezoek gaat. Vier van 
de tien kerstvierders in het onderzoek (38 procent) doet een coronatest vooraf: 36 procent doet 
een sneltest en 2 procent is van plan een PCR-test bij de GGD of een testbedrijf te laten doen. 
‘Kleine moeite en dan zit ik toch een stuk lekkerder aan de kalkoen’, zegt een panellid. 
 
De helft (50 procent) ziet daar de noodzaak niet van in. Veel mensen vinden een sneltest niet 
zo betrouwbaar als je zelf geen klachten hebt. Iemand schrijft: ‘Dat gedoe met die zelftesten is 
een lachertje. Bij geen klachten zijn ze niet betrouwbaar. En voor de groepen met lagere 
inkomsten zijn ze te duur.’ Een ander: ‘Ik ga gourmetten bij het gezin van mijn zus en zwager. 
Verder is het heel simpel: als er iemand klachten heeft, gaat het niet door.’ 
 
Ook is lang niet iedereen van plan afstand te houden tijdens de kerstviering. De helft (47 
procent) van de deelnemers die met anderen afspreekt, gaat dit wel zoveel mogelijk doen. Maar 
de andere helft (48 procent) is dat niet van plan. Wie gevaccineerd is, of soms zelfs al een 
booster heeft gehad, hoopt dat dit wel voldoende beschermt tegen ernstige ziekte. Ook hier 
geldt het argument dat het om naasten gaat die ze toch al veel zien. 
 
De ondervraagden die met meer dan vier bezoekers afspreken zijn ook een stuk minder 
voorzichtig als het om andere maatregelen gaat. De meerderheid van deze groep (58 procent) 
is niet van plan vooraf een zelftest te doen. Afstand houden vinden ze niet belangrijk: 68 
procent gaat dit niet doen. In deze groep zitten relatief veel ongevaccineerden die de zin van 
de coronamaatregelen in het algemeen niet inzien. Bron: EenVandaag, 16 december 2021. 
 
Burgemeester vroeg het online te doen, toch viert kerk in Barneveld kerst 
met 650 mensen in een hal: het mag van de wet 
 
Waar andere kerken hun kerstviering juist online doen, gaat het op sommige plekken ook 
gewoon in real life door. In Barneveld worden 4 diensten gehouden van elk 650 man. ‘Ik kan 
achter de deur niet ingrijpen’, zegt de burgemeester. 
 
Het is een gigantische hal van 2500 vierkante meter, 20 meter hoog, vlakbij de snelweg A30: 
vanavond vieren hier 650 mensen kerst. ‘We hebben zelfs nog een camerakraan over het 
publiek heen, een mooie kerstproductie.’ Jordi Kroon leidt EenVandaag rond in de hal van de 
Doorbrekers, een kerkgenootschap met 5 vestigingen in het land. 
 
Het is een bijeenkomst die indruist tegen de corona-adviezen van de overheid. De woordvoeder 
van minister Grapperhaus laat weten dat het kabinet 'alle religieuze instellingen het dringende 
advies gaf om alle vieringen, ook rond -en in aanloop naar de Kerst-, digitaal te houden en 
fysieke bijeenkomsten tot een absoluut minimum te beperken.' Als gelovigen toch 
bijeenkomen zouden ze in ieder geval 1,5 meter moeten houden en de geldt de de 
bezoekersnorm van maximaal 50 bezoekers vrijwillig te volgen.  
 
Jordi Kroon van de Doorbrekers zegt dat vrijwilligers mensen naar hun plek begeleiden en er 
in de hal genoeg ruimte is om afstand te houden. Toch wordt ook bewust gekozen ver over die 
maximaal 50 bezoekers te gaan. ‘Wij hebben gekozen kerst te vieren omdat het één van de 
mooiste dagen van het jaar is. Dit is de derde lockdown, de andere lockdowns zijn we dicht 
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geweest, we hebben toen de nevenschade gemerkt. Ja, je kunt het inderdaad een statement 
noemen.’   
 
SGP-burgemeester Jan Luteijn van Barneveld wist niet dat de Doorbrekers 650 mensen per 
keer bijeen zouden brengen. ‘Deze evangelische gemeente neemt de grondwettelijke ruimte om 
mensen uit te nodigen. Ik heb steeds gevraagd dat niet te doen.’ Dat ze het tóch doen is iets 
waar de burgemeester niets aan kan doen. 
 
Want in de coronawet zijn de bijeenkomsten in kerkgebouwen nadrukkelijk buiten 
beschouwing gelaten. Volgens noodrecht-specialist Adriaan Wieringa van de Universiteit 
Groningen is dat een politieke keuze geweest. ‘Minister Grapperhaus heeft in de Kamer gezegd 
dat het de vrijheid van godsdienst is. Ja, daar raakt het wel aan, maar dat is niet het hele 
verhaal. Allerlei andere rechten worden in de grondwet nu ook beperkt. Vrijheid van 
godsdienst is een grondrecht dat met het doel van de bescherming van de volksgezondheid 
door de Haagse wetgever gewoon beperkt zou kunnen worden.’  
 
De Doorbrekers is een kerkgenootschap dat de afgelopen jaren sterk is gegroeid. ‘In weerwil 
van de ontkerkelijking’, zegt hoogleraar antropologie van Religie Miranda Klaver. Hun 
kerkdiensten zijn een soort multimediaspektakel. Juist dan zou je zeggen: dan is streamen 
een fluitje van een cent.  
 
‘Juist de ervaring die je in die kerken hebt kun je niet online nabootsen. Juist dat samen 
zingen, dat spektakel, juist met kerst maakt dat de afweging om het niet door te laten gaan 
heel moeilijk’, zegt Klaver. De Doorbrekers zijn deze kerst wel een uitzondering. Slechts  een 
handvol andere kerken organiseert grote bijeenkomsten. Klaver: ‘Hier speelt ook het idee dat 
je uiteindelijk God meer moet gehoorzamen dan de overheid. Daarmee wordt de grenzen van 
godsdienstvrijheid enorm opgerekt en opgezocht.’ Bron: EenVandaag, 24 december 2021.  
 

 

Het pontje tussen Driel en Oosterbeek. © Marina Popova 
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Ondanks corona heeft het Drielse Veer een topjaar gehad: bijna 90.000 
passagiers overgezet  
 
Het Drielse veer heeft ondanks corona een topjaar gehad. De pont tussen Driel en Oosterbeek 
zet dit jaar naar verwachting bijna 90.000 fietsers en voetgangers over. Dat is bijna net zo veel 
als in de periode voor corona. In 2019 waren er 91.750 passagiers.  
 
De coronacrisis heeft wel gevolgen voor het Drielse Veer. Om voldoende afstand te kunnen 
houden op de pont geldt er een maximum van twaalf passagiers. Behalve tussen 07.30 en 8 
uur, wanneer het veer is gereserveerd voor scholieren. Zij zijn dan wel verplicht om een 
mondkapje te dragen.  
 
Het Drielse Veer heeft in het afgelopen jaar ruim 24.000 scholieren overgezet. Dat zijn er 
minder dan in voorgaande jaren. In 2019 waren dat er nog ruim 35.000. Het gaat om jongeren 
uit de Betuwe en uit de Arnhemse wijk Schuytgraaf die op het Dorenweerd College in 
Doorwerth zitten. En scholieren uit de gemeente Renkum die naar het Lorentz College in 
Schuytgraaf gaan.  
 
Het grote aantal passagiers heeft het Drielse Veer vooral te danken aan de populariteit van 
fietsen en wandelen in coronatijd. Veel mensen hebben het pontje ontdekt.  
 
Het veer heeft bijna het hele jaar gevaren. Aan het begin van het jaar was het veer twaalf 
dagen uit de vaart door het hoge water, omdat de uiterwaarden aan de kant van Driel toen 
was ondergelopen. In de kerstvakantie vaart het voet- en fietsveer niet. Bron: DG, 27 december 
2021. 
 
Aantal coronabesmettingen is afgelopen etmaal verder afgenomen. 
 
Het aantal coronabesmettingen is afgelopen etmaal verder afgenomen. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen zondagochtend en maandagochtend 11.495 
meldingen van positieve tests. Zondag waren dit er nog 11.939 en zaterdag 12.601. 
 
Daarmee is het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen per dag verder afgenomen. 
Afgelopen zeven dagen maakte het RIVM melding van gemiddeld 12.096 nieuwe positieve 
testuitslagen per dag. Dit gemiddelde daalt al weken. Precies een week geleden, op maandag, 
stond het gemiddelde nog op 14.018 positieve testuitslagen per dag. 
 
Verreweg de meeste positieve testuitslagen kwamen afgelopen etmaal uit Amsterdam, 
namelijk 629. Daar heeft momenteel de virusvariant Omikron, die besmettelijker lijkt, de 
overhand. In Rotterdam ging het om 500 nieuwe besmettingen en in Den Haag kregen 359 
mensen een positieve testuitslag. Ook in Utrecht (339) en Almere (213) kwamen relatief veel 
nieuwe besmettingen aan het licht. 
 
Het RIVM meldt maandag 12 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. Zondag registreerde het instituut 11 mensen die 
aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden. Bron: AD, 27 december 2021. 
 
In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1997 coronapatiënten, veertien meer dan 
zondag 
 
In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1997 coronapatiënten, veertien meer dan zondag. Het 
is nu wel de derde dag op rij dat er minder dan 2000 mensen zijn opgenomen, zo valt op te 
maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS).  
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Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag 
met acht gedaald tot 533. Dat is het laagste aantal sinds 26 november. Op 
de verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten afgelopen etmaal toe met 22 tot 1464. 
 
Op de verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten afgelopen etmaal toe met 22 tot 
1464. In de afgelopen 24 uur zijn er 28 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic's. 
Op de verpleegafdelingen werden 126 nieuwe Covidpatiënten binnengebracht. 
 
Het LCPS wijst erop dat de bezetting van coronapatiënten op de ic's en verpleegafdelingen 
afgelopen week is gedaald. ‘Ook de instroom van Covidpatiënten is aan het dalen. We volgen 
de impact van de Omikron-variant op de besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan 
op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de instroom van 
nieuwe patiënten in januari hierdoor weer zal stijgen’, stelt de ziekenhuisorganisatie in een 
toelichting. 
 
Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten over 
verschillende regio's worden verdeeld. Ook werden er afgelopen tijd om die reden patiënten 
naar ziekenhuizen in Duitsland gebracht. Zondag werden twee mensen naar een andere regio 
in Nederland verplaatst. In de Duitse ziekenhuizen liggen momenteel nog zeventien 
Nederlandse coronapatiënten. Bron: AD, 27 december 2021. 
 
De Omikron-variant zet zijn opmars in België voort 

De Omikron-variant zet zijn opmars in België voort. De virusvariant wordt nu al in zestig 
procent van alle bevestigde besmettingsgevallen vastgesteld, meldt microbioloog Emmanuel 
André. Voor het kerstweekend ging het nog om 41 procent van de vastgestelde 
infecties. Experts waarschuwen al een tijd voor opkomst van Omikron. 

‘Het aantal besmettingen zal nu aangedreven worden door de snelle toename van Omikron-
besmettingen’, zegt André op Twitter. ‘De impact zal wel afgezwakt worden door de enorme 
boostercampagne in ons land en uiteindelijk ook een milder ziekmakend vermogen.’ Tussen 
17 en 23 december testten ruim 52.500 Belgen positief. Bron: AD, 27 december 2021. 

CDA-, SP-, PvdA- en GroenLinks-Kamerleden reageren woedend op 
onderzoek van RTL Nieuws naar fraude met de zorgbonus 

CDA-, SP-, PvdA- en GroenLinks-Kamerleden reageren woedend op onderzoek van RTL 
Nieuws naar fraude met de zorgbonus. De onderzoeksredactie ontdekte tientallen dubieuze 
zaken rondom de verstrekte zorgbonus in 2020. 

Ook fraude-onderzoekers zagen tal van voorbeelden waarbij gerommeld is met het geld dat 
bestemd was als waardering voor het zorgpersoneel dat in de frontlinie werkte tijdens de 
eerste coronagolf.  

De Kamerleden willen dat er hard wordt opgetreden tegen 'rotte appels' en pleiten voor een 
bredere aanpak van malafide zorgbedrijven. Het geld moet worden teruggevorderd en malafide 
zorgdirecteuren moeten worden gestraft, vindt het CDA. Bron: AD, 27 december 2021. 

De Nederlandse wegen richting België zijn vandaag opvallend druk 

De Nederlandse wegen richting België zijn vandaag opvallend druk, meldt de ANWB. Anders 
dan in ons land, dat in lockdown is, zijn in België de winkels en cafés wel open. Het is vooral 
druk op de A27, vanuit Gorkum richting Breda, de A58 bij knooppunt Galder en op 
de E19, Breda richting Antwerpen. 

‘Vooral op de wegen naar Antwerpen was het vanmorgen al opvallend druk’, aldus de ANWB. 
‘Vooral Brabanders zakken massaal af richting Antwerpen. We raden het als ANWB niet af, 
mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid, maar ze moeten zich afvragen of het wel 
verstandig is.’ 
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Hoewel premier Rutte de Nederlanders begin vorige week al opriep om vooral niet 
onnodig naar onze zuiderburen (of naar Duitsland af te reizen), zag de ANWB ook de afgelopen 
dagen meer verkeer richting Antwerpen dan gebruikelijk. België en Duitsland vroegen 
Nederlanders, uit angst voor de Omikron-variant, weg te blijven. Bron: AD, 27 december 2021. 

 

Grote drukte op de Meir in Antwerpen © Gerlach Hochstenbach 
 
In Antwerpen is het ‘kneiterdruk’, ondanks dringend advies Rutte niet 
over de grens te gaan shoppen 
 
Mark Rutte drukt het ons op het hart: zoek het plezier tijdens deze lockdown niet  over de 
grens. Die oproep lijkt aan dovemansoren gericht. In Antwerpen kun je over de koppen lopen. 
Nederlanders zoeken er massaal hun toevlucht, nu bij ons alles op slot zit.  
 
Woensdag rond het middaguur op de Groenplaats, in het hartje van de Sinjorenstad. Twee 
Vlaamse madammekes staan voor hun favoriete café-restaurant, het verwarmde terras is 
volledig bezet ‘Ah, wat is het hier vol’, verzucht  er een. ‘Allemaal Ollanders zeker.’ Dan maar 
op zoek naar een vrij plekje bij een ander etablissement. Bron: AD, 27 december 2021. 
 
Nederlandse toerist krijgt in Italië een boete voor het overtreden van 
coronaregels 
 
Een Nederlandse toerist krijgt in Italië een boete voor het overtreden van de coronaregels. De 
vakantieganger moest na een positieve coronatest in hotelquarantaine, maar ging volgens 
Italiaanse media toch de skipiste op. 
 
De Nederlander vierde vakantie in Sauze d'Oulx, in het bergdal Valle di Susa. Hij zou op eerste 
kerstdag de pistes zijn opgegaan met twee nauwe contacten, die ook in quarantaine hadden 
gemoeten. 
 
De twee metgezellen van de skiër worden ook verdacht van het overtreden van coronaregels, 
maar die zaak zou nog in behandeling zijn. Over de identiteit van de Nederlander en zijn 
vrienden is verder niets bekendgemaakt. 
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Italiaanse media schrijven wel dat ze arriveerden met een groep van ongeveer dertig 
mensen om de kerstvakantie in het gebied te vieren. Hoe hoog de boete is die de positief 
geteste Nederlander krijgt, is niet bekend. Bron: AD, 27 december 2021. 
 

 

© Reuters — Skigebied Valle di Susa in Italië. 

Het speciale telefoonnummer van de GGD Zeeland voor 70-plussers is al 
honderden keren gebeld 

Het speciale telefoonnummer van de GGD Zeeland voor 70-plussers die een afspraak willen 
maken voor een boosterprik is sinds vrijdag al honderden keren gebeld. ‘Vrijdag zijn er 200 
afspraken gemaakt en vandaag waren er tot 11.00 uur 170 bellers’, zegt een woordvoerster 
van de Zeeuwse GGD. 

Volgens haar reageren ouderen positief op de speciale lijn om een afspraak te maken voor de 
booster tegen het coronavirus. De werd is geopend omdat het voor sommige ouderen erg lastig 
blijkt een afspraak te maken. GGD Hart voor Brabant heeft sinds donderdag een vergelijkbare 
lijn. Hoeveel er wordt gebeld, is nog niet bekend. Bron: AD, 27 december 2021. 

Dit ziekenhuis stuurt coronapatiënten eerder weg als dat kan en houdt 
ze thuis in de gaten 
 
Om de zorg te ontlasten heeft het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda de afgelopen 
anderhalf jaar al meer dan vijftig coronapatiënten vervroegd naar huis laten gaan met 
zuurstofondersteuning. Hun gezondheid wordt op afstand in de gaten gehouden. 
 
Geen kwaad woord van hem over de zorg in het GHZ, maar coronapatiënt Marcel (52)* uit 
Moordrecht was deze maand wel heel blij met het aanbod om thuis verder te herstellen, terwijl 
hij vanwege benauwdheid door covid nog afhankelijk was van extra zuurstof. Bron: AD, 27 
december 2021. 
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Hanneke Leroux begeleidt covid-patiënten die na het ziekenhuis thuis verder herstellen. 
Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een saturatiemeter (midden op de foto). © Pim 
Mul 
 
Geboortejaren 1978 en 1979 aan de beurt voor boosterprik 
 
Mensen die geboren zijn in de jaren 1978 of 1979 zijn vanaf vandaag aan de beurt voor hun 
aanvullende coronavaccinatie. Zij kunnen online een afspraak maken voor de zogenoemde 
booster, twitterde coronaminister Hugo De Jonge. Het is de bedoeling dat alle volwassenen 
die dat willen voor het einde van januari een boosterprik hebben kunnen krijgen. 
 
De boosterprik, die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden, 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. 

Een afspraak maken voor wat De Jonge een ‘oppepprik’ noemt, kan voor de jaren ‘78 en ‘79 
op dit moment alleen online via coronavaccinatie-afspraak. Wie dat niet wil of kan, moet nog 
even wachten tot de papieren uitnodiging voor het halen van de booster op de mat valt. 

Wie niet kan wachten tot hij, of zij, een oproep krijgt voor de booster wordt door de GGD 
vandaag met klem geadviseerd om die niet over de grens te gaan. halen. Dit kan problemen 
opleveren bij de registratie in de CoronaCheck-app, zegt een woordvoerster van 
koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. 

Wie die bijvoorbeeld in Duitsland gaat halen, ziet dat niet terug bij het vaccinatiebewijs in hun 
app. Ze kunnen achteraf via een registratie in Nederland alleen een papieren 
coronatoegangsbewijs krijgen. Ze krijgen geen Digitaal Corona Certificaat om mee te kunnen 
reizen, aldus de woordvoerster. 

‘Het zetten van de boosters gaat nu ontzettend snel in Nederland, levert achteraf geen 
problemen op en is het meteen goed geregistreerd in CoronaCheck-app’, verduidelijkt de 
zegsvrouw.  Wie zich in Nederland laat prikken, krijgt zowel een nationaal als een 
internationaal geldige QR-code in de app.  
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Mensen kunnen niet kiezen welk vaccin ze krijgen: het wordt dat van Moderna of Pfizer, 
ongeacht de voorgaande vaccinaties. Volgens het coronadashboard van de rijksoverheid zijn 
er tot nu toe zo’n tweeënhalf miljoen aanvullende inentingen verricht. Het gaat daarbij om 
cijfers van afgelopen woensdag. 

Volgens die laatste cijfers heeft ruim 16,5 procent van alle volwassen Nederlanders inmiddels 
een boosterprik ontvangen. Het merendeel daarvan zijn gezet (1.827.853) door de GGD’s. De 
rest werd toegediend door andere uitvoerders, zoals ziekenhuizen, huisartsen en instellingen. 
Bron: AD, 27 december 2021. 

Onderzoek van het Radboudumc en het universitair ziekenhuis van  
Aken  

Onderzoekers van het Radboudumc en het universitair ziekenhuis van het Duitse Aken tonen 
aan dat het Sars-CoV-2-virus zodra het de nieren infecteert daar voor littekenweefsel zorgt. 
Die schade kan leiden tot een verminderde nierfunctie bij ex-Covid-patiënten, klinkt het. Dat 
het virus de nieren op de korrel heeft, was al bekend. Wat het virus er precies aanricht en 
hoeveel schade daarbij ontstaat echter niet.  

In deze studie, gepubliceerd in Cell Stem Cell, keken de onderzoekers naar het nierweefsel 
van overleden COVID-19-patiënten die op de ic waren opgenomen. Het weefsel bevatte veel 
littekenweefsel, meer dan bij patiënten met een non-COVID luchtweginfectie op de ic of bij 
een gezonde controlegroep. Littekenweefsel kan leiden tot verminderde nierfunctie en in 
het ergste geval tot ernstig nierfalen. 

Volgens hoofdonderzoeker Jitske Jansen van het Radboudumc is met het meest 
recente onderzoek nu aangetoond dat de nierschade die ontstaat, wordt aangericht door het 
virus zelf en niet alleen door een overreactie van het immuunsysteem. ’Hiermee hebben we 
een nieuw stukje van de puzzel die aantoont welke directe schade het coronavirus in het 
lichaam kan aanrichten.’ Bron: AD, 27 december 2021. 

Littekens op nieren na infectie door corona: kans op slechtere 
nierfunctie, aldus onderzoek Radboudumc 

Mensen die met het coronavirus besmet zijn, lopen kans om op de langere termijn last te 
krijgen van hun nieren. In het uiterste geval kunnen patiënten aan de dialyse raken, wijst 
onderzoek uit van onder meer het Nijmeegse Radboudumc. 

Samen met de Duitse RWTH Uniklinik Aachen keken onderzoekers van het Nijmeegse 
ziekenhuis naar nierweefsel van overleden coronapatiënten. Ze zagen dat de nieren veel 
littekenweefsel hadden, meer dan bij patiënten met andere luchtweginfecties of mensen die 
gezond waren. 

Littekenweefsel kan leiden tot verminderde nierfunctie, en in het ergste geval tot ernstig 
nierfalen. In dat geval moeten mensen vaak meerdere keren per week in het ziekenhuis hun 
bloed laten zuiveren door een machine. 

De onderzoekers kweekten ook mini-niertjes uit stamcellen, die ze infecteerden met corona. 
Ook bij die niertjes zagen ze meer littekenweefsel.  Die littekens ontstaan doordat de 
virusdeeltjes de niercel binnen gaan en die niercel gebruiken als een soort fabriekje om nieuwe 
virusdeeltjes te maken. 

Die niercellen raken daardoor aangetast, het nierweefsel gaat ontsteken en er wordt 
vervolgens bindweefsel aangemaakt. Daardoor vermindert dus de nierfunctie, wat aansluit bij 
de bevindingen van een Amerikaans onderzoek, waaruit bleek dat mensen die een 
coronabesmetting opliepen met milde klachten 15 procent meer risico hadden op het 
ontwikkelen van ernstige nierproblemen dan mensen die niet door het virus waren getroffen.  
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Door het coronavirus kunnen de nieren beschadigd raken. © shutterstock 

Volgens hoofdonderzoeker Jitske Jansen van het Radboudumc is met het meest recente 
onderzoek nu aangetoond dat de nierschade die ontstaat wordt aangericht door het virus zelf, 
en niet alleen door een overreactie van het immuunsysteem. 

‘Hiermee hebben we een nieuw stukje van de puzzel die aantoont welke directe schade het 
coronavirus in het lichaam kan aanrichten.’ Bron: DG, 27 december 2021. 

Tekort aan medicijnen voor coronapatiënten; ook reumapatiënten in de 
knel 

Ziekenhuizen kampen momenteel met zo’n tekort aan medicijnen, dat coronapatiënten niet 
meer optimaal behandeld kunnen worden. Ook reumapatiënten hebben te lijden onder het 
tekort. 

Ziekenhuizen hebben op advies van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) 
de protocollen aangepast waarin de hoeveelheid staat die coronapatiënten van bepaalde 
medicijnen toegediend krijgen. 

Patiënten krijgen nog maar tweederde dosis van de ontstekingsremmers toegediend van de 
hoeveelheid die ze tot voor kort kregen. Gevolg is dat coronapatiënten mogelijk sneller op een 
intensive care terecht komen of extra zuurstof toegediend moeten krijgen.  

Internationaal onderzoek, waaraan onder meer het Nijmeegs Radboudumc en UMC Utrecht 
meewerkten, leerde begin dit jaar dat de ontstekingsremmers waar het om gaat een grote 
invloed hebben op de overleving van de patiënt. De overlijdenskans vermindert met 8,5 
procent. 

 
Reumapatiënten krijgen hun ontstekingsremmers niet meer per infuus maar met een 
injectie. © Getty Images 
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Het gaat onder meer om Tocilizumab, een zogeheten IL6-remmer, dat aanvankelijk vooral 
werd gebruikt voor de behandeling van ernstige vormen van reuma, zoals gewrichtsreuma, 
spierreuma en jeugdreuma. Ook gebruiken artsen het bij patiënten die immuuntherapie tegen 
kanker krijgen en die door de therapie last hebben van ernstige ontstekingsreacties.  

De vraag naar de ontstekingsremmers is wereldwijd geëxplodeerd door de corona-uitbraak. 
Zeker nadat wereldgezondheidsorganisatie WHO deze zomer oordeelde dat het geschikt was 
als coronamedicijn, vertelt reumatoloog Inger Meek van het Radboudumc.  

Meek is als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie betrokken bij het 
advies van het LCG. De producenten kunnen niet met een zelfde tempo als de vraag de 
productie opschalen. Daardoor dreigen er nu tekorten. ‘Het is best ingewikkeld om te maken, 
dat kan niet zomaar ineens een stuk sneller.’ 

Tekort aan reumamedicijn ‘ontzettend vervelend.’ IL6-remmers verkleinen de kans op 
ontstekingen in de longen van coronapatiënten. Het tekort zorgt er waarschijnlijk niet voor 
dat er straks te weinig medicijnen voor reumapatiënten zullen zijn. ‘We verwachten dat er voor 
reumapatiënten voldoende beschikbaar zal blijven’, stelt reumatoloog Inger Meek van het 
Radboudumc. ‘Maar het kan voor een aantal patiënten wel ontzettend vervelend zijn.’ 

Dat komt vooral door de manier van toedienen. Aan de infuusvorm van de remmers is een 
ernstig tekort ontstaan. Ze kunnen bij reumapatiënten echter ook als injectie toegediend 
worden. ‘De vraag naar deze vorm is niet op dezelfde manier gestegen, waardoor we 
reumapatiënten door een overgang naar de injectievorm toch een stabiele behandeling 
kunnen bieden.’ 

Een deel van de patiënten gebruikt het al op die manier. ‘Maar voor andere patiënten betekent 
het dus een verandering van de wijze van toediening.’ Dat zorgt bij de doelgroep, het gaat 
veelal om oudere mensen, vaak voor veel zorgen en onzekerheid. ‘Omdat ze vaak de ervaring 
hebben dat bij veranderingen van medicijnen de reuma weer actiever wordt en daarmee het 
risico op gewrichtsbeschadiging.’ 

Dat is feitelijk misschien wel niet zo: ze krijgen het middel immers toch toegediend. ‘Maar 
mensen kunnen dat wel als heel vervelend ervaren: niet voor niets kregen ze het tot nu toe 
via een infuus.’ 

Patiënten die zichzelf niet kunnen prikken en normaal maandelijks een infuus kregen, krijgen 
voortaan wekelijks een verpleegkundige aan huis die de injectie geeft. Dat geldt niet voor 
kleine kinderen. ‘In Nederland is er ook een zeer klein aantal kinderen die deze medicatie als 
infuus krijgen’, vertelt Meek. ‘Voor deze kinderen is medicatie gereserveerd, de apotheek houdt 
een voorraad voor hen apart die voldoende is tot het tekort is opgelost.’ 

Volgens de  landelijke Commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen is er bijna  geen voorraad 
meer. Ziekenhuizen is door het LCG verzocht om bij acute tekorten elkaar te helpen. Er zijn 
wel andere ontstekingsremmers, maar die werken minder goed, zoals dexamethason, dat nog 
wel volop gebruikt wordt.  

Ook is er een tekort aan monoklonale antistoffen, stoffen die ervoor zorgen dat het coronavirus 
de menselijke cel minder goed kan binnendringen. Door het toedienen ervan wordt als het 
ware tijd gekocht om patiënten zelf antistoffen te laten aanmaken. En bij patiënten die geen 
antistoffen aanmaken, helpt het toch het afweersysteem in het lichaam. Ziekenhuizen moeten 
de dosering ervan echter verlagen. 

Inmiddels is de ziekenhuizen ook geadviseerd met een ander, veelgebruikt middel te stoppen 
dat eerder als hét medicijn tegen corona werd gezien: remdesivir. Dat werd in juni vorig jaar 
door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en het Europees Medicijnagentschap 
EMA geschikt geacht als medicijn tegen de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes in het 
lichaam. Maar uit de laatste update van de ‘leidraad Medicamenteuze behandeling voor 
patiënten met COVID-19' van de ziekenhuizen blijkt dat nieuwe wetenschappelijke data reden 
geven om het niet meer voor te schrijven: er is onvoldoende bewijs dat het werkt. Bron: DG, 8 
december 2021. 
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Het ziekenhuis in Ramat Gan is begonnen met het testen van een vierde 
vaccinatie 

Het Israëlische Sheba Medical Centre, een ziekenhuis in Ramat Gan, nabij Tel Aviv, is 
begonnen met het testen van een vierde vaccinatie. In een poging een Omikrongolf voor te 
blijven, overweegt het land een tweede booster groen licht te geven. De Omikron-variant is bij 
ongeveer 2000 mensen in Israël vastgesteld. 

Het onderzoek onder 150 proefpersonen richt zich op de efficiëntie en veiligheid van een vierde 
coronaprik, aldus een woordvoerder. En naar de vraag of een vierde vaccinatie voor iedereen 
nodig is. De deelnemers aan het onderzoek zijn allen werkzaam in de zorg. 

Een overheidspanel van gezondheidsexperts adviseerde vorige week dat Israël het eerste land 
ter wereld moet worden dat mensen boven de zestig, personen met een slechtwerken 
immuunsysteem en gezondheidspersoneel, een vierde dosis vaccin aanbiedt. De Israëlische 
overheid staat positief tegenover het voorstel, maar wacht op goedkeuring van het ministerie 
van Volksgezondheid 

Omdat testgegevens nog ontbreken, wil de verantwoordelijke minister de leeftijdsgrens 
verhogen naar 70 en de vierde prik voor zorgpersoneel vooralsnog schrappen. 63 procent van 
de Israëliërs is volledig gevaccineerd, volgens het ministerie. Bijna 45 procent heeft ook een 
aanvullende doses vaccin ontvangen. Bron: AD, 27 december 2021. 

De Russische gezondheidsdienst meldt vandaag 23.210 nieuwe 
coronabesmettingen 

De Russische gezondheidsdienst meldt vandaag 23.210 nieuwe coronabesmettingen. 
Gisteren waren dat er 23.721. Er werden het afgelopen etmaal 937 overlijdens door toedoen 
van Covid-19 geregistreerd. Gister ging het om 968 sterfgevallen. Bron: AD, 27 december 
2021. 

Tweeduizend vluchten vandaag geannuleerd 

Ook na de kerst houden de problemen voor het internationale reisverkeer door het 
coronavirus aan. 2000 vluchten zijn vandaag geannuleerd, zo weet website FlightAware, 
waardoor voor duizenden reizigers hun vliegreis niet doorgaat. Morgen vallen zeker nog 700 
vluchten uit. 

De vluchten vormen een klein deel van alle wereldwijde vliegreizen per dag, maar komen wel 
op een lastig moment. De afgelopen dagen al 8300 vluchten geschrapt. Vliegmaatschappijen 
kampen, nu de Omikron-variant om zich heen grijpt, 
met personeelstekorten doordat medewerkers besmet zijn of in quarantaine zitten. Bron: AD, 
27 december 2021. 

De Chinese stad Xi'an blijft in lockdown 

De Chinese stad Xi'an blijft in lockdown, nadat de gezondheidsdiensten gisteren 150 
nieuwe besmettingen hebben vastgesteld. De uitbraken in de stad met 13 miljoen inwoners 
zijn klein in vergelijking met buitenlandse infectieclusters, maar voor de overheid reden 
genoeg om de 'strengste restricties' in te stellen. 

Om de uitbraak onder controle te krijgen mag niemand zonder goede reden en 
toestemming de stad uit. Autorijden is in de meeste gevallen niet toegestaan, tenzij iemand 
bijvoorbeeld de weg op moet voor virusbestrijding. De politie gaat controleren. Wie de regels 
overtreedt, riskeert tien dagen cel en een boete van omgerekend 69 euro. 

In totaal zijn er nu 635 coronabesmettingen in de stad vastgesteld, maar nog niet met de 
Omikron-variant. In heel China werden gisteren 162 nieuwe besmettingen gemeld, waarvan 
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de overgrote meerderheid in Xi'an. Het hoogste aantal besmettingen in China sinds maart 
vorig jaar. 

Inwoners van de miljoenenstad krijgen vandaag de opdracht om thuis te blijven om getest te 
worden. Het is de tweede keer dat alle inwoners op het virus worden gecontroleerd. De stad is 
tevens een grote desinfectie-operatie gestart, waarbij wegen en gebouwen worden besproeid. 
Stedelingen krijgen het advies buiten geen planten en oppervlakken aan te raken. Bron: AD, 
27 december 2021.  

 

© AFP — Straten en gebouwen in Xi'an worden gedesinfecteerd. 

Vincent Van der Voort heeft zich vanwege een positieve coronatest 
teruggetrokken uit het WK darts in Londen  

Vincent van der Voort heeft zich vanwege een positieve coronatest moeten terugtrekken uit 
het WK darts in Londen. Van der Voort zou maandagavond in de derde ronde aantreden tegen 
de Engelsman James Wade. 

Eerder werd al bekend dat Raymond van Barneveld positief had getest op het coronavirus. 
Dat maakte hij bekend na zijn nederlaag tegen Rob Cross. Bron: AD, 27 december 2021.  

President Macron kondigt vanavond strengere coronamaatregelen aan 

President Macron kondigt naar alle waarschijnlijkheid vanavond strengere 
coronamaatregelen aan. Dit vanwege het snelgroeiende aantal coronabesmettingen door de 
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Omikron-variant. Eerste kerstdag werd het hoogste aantal besmettingen ooit in Frankrijk 
gemeld. Er was sprake van meer dan 100.000 positieve tests. 

Macron houdt op dit moment een crisisberaad vanaf zijn vakantieadres in het Zuid-Franse 
Bregancon. 

Een van de maatregelen die volgens Franse media op tafel ligt is om de coronapas die nodig 
is om binnen te komen bij restaurants, bioscopen en andere publieke gelegenheden, alleen 
nog maar beschikbaar te maken voor gevaccineerden. Tot nu toe kon je ook met een negatieve 
testuitslag naar het restaurant. Bron: AD, 27 december 2021. 

© AP — Terrasgangers in Parijs. 

Wat kabinet ook beslist: Amsterdamse groep 8-leerlingen krijgen na 
kerstvakantie fysiek onderwijs 

Wat het kabinet ook beslist: Amsterdamse groep 8-leerlingen krijgen na de kerstvakantie 
fysiek onderwijs. Voor de rest van de leerlingen is onderwijs op afstand al voorbereid en voor 
kinderen met slechts één ouder in een cruciaal beroep komt toch noodopvang.  

De ruim 65.708 basisschoolleerlingen die Amsterdam rijk is, hebben net als de rest van 
Nederland nog geen zekerheid over hoe ze na de kerstvakantie van start gaan. Premier Rutte 
maakte tijdens de laatste coronapersconferentie bekend dat scholen vanaf een week voor de 
kerstvakantie tot en met 9 januari de deuren moeten sluiten. Het uitgangspunt van de 
rijksoverheid is dat het onderwijs op 10 januari weer open kan, maar uiterlijk 3 januari wordt 
hier pas definitief een besluit over genomen 

De Amsterdamse schoolbesturen zijn het over eens dat leerlingen van groep 8 fysiek 
onderwijs moeten krijgen, welk besluit er ook wordt genomen. Bron: AD, 27 december 2021. 
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Mensen geboren in 1980 kunnen nu een afspraak inplannen voor 
een boosterprik 

Mensen geboren in 1980 kunnen nu een afspraak inplannen voor een boosterprik. Dit kan 
online, via coronatest. De boosterprik kan gehaald worden vanaf 3 maanden na de laatste 
vaccinatie of vanaf 3 maanden na herstel van corona. Bron: AD, 27 december 2021. 

Inspectie onderschept honderden kilo's Belgisch vuurwerk aan grens 

Nederlandse vuurwerkliefhebbers die dachten nog even snel inkopen te kunnen doen in 
België, kwamen vandaag met lege handen thuis. Tijdens een controle haalde de Inspectie 
Leefomgeving en Transport zo’n 350 kilo Belgisch vuurwerk weer uit hun kofferbakken. 
Vuurwerk is in ons land verboden. 

Hoeveel pech kan Mees (18) uit Udenhout hebben? Met zijn vader Hans heeft hij net een kleine 
voorraad knallers en pijlen in België ingeslagen. Als hij direct naar huis was gereden, had hij 
het waarschijnlijk nog gehaald. Maar op verzoek van zijn vader maakt hij nog een klein 
ommetje. Hans wil nog even laten zien waar hij geregeld fietst. De omgeving rond het plaatsje 
Poppel is prachtig, maar laat op die weg nu net een vuurwerkcontrole worden gehouden. Of 
de toezichthouders van de Inspectie Leefomgeving en Transport even in de kofferbak mogen 
kijken, klinkt het als het duo aan de kant is gezet. Zoon Mees kan wel door de grond zakken. 
Hij weet wat er ligt: voor zo’n zestig euro aan knallers en pijlen die hij met oud en nieuw wilde 
afsteken maar nu zijn verboden. Bron: AD, 27 december 2021. 

Familie overleden Il Divo-zanger Carlos Marín: ‘In Spanje had hij nog 
geleefd’ 

De familie van Il Divo-zanger Carlos Marín kan geen vrede hebben met zijn overlijden. De 
zanger van het beroemde kwartet stierf op 19 december in een ziekenhuis in het Britse 
Manchester, volgens zijn familie in Spanje na een coronabesmetting met de deltavariant. Zijn 
familie denkt echter dat Marín nog zou leven als hij in eigen land was behandeld. 

De 53-jarige Marín werd volgens zijn zus Rosa behandeld in het Manchester Royal Hospital 
nadat hij de deltavariant van het coronavirus opliep. Nadat het virus zijn longen zou hebben 
aangevallen, werd hij door de dokters in een coma gebracht. Uit Spanje komen er claims dat 
Marín meer kansen zou hebben gehad als hij in eigen land was behandeld. 

‘Ik sprak met zijn moeder op de dag van zijn overlijden’, vertelt advocaat Albert Martin in 
Britse media als The Mirror. Ze was er van overtuigd dat als haar zoon in Spanje was geweest, 
hij het had overleefd. Volgens Martin zal er een analyse volgen als ze al medische documenten 
overhandigd krijgen. ‘We denken dat er tijd was om zijn situatie onder controle te krijgen en 
dingen te verbeteren, zodat hij er doorheen zou komen en zijn leven gered kon worden. Wat 
het belangrijkste was.’ 

Tegen het Spaanse El Mundo vult de advocaat aan: ‘De familie kan er geen vrede mee hebben, 
hun hart is gebroken.’ 

We denken dat er tijd was om zijn situatie onder controle te krijgen, aldus Albert Martin, 
advocaat. 

De mannen van Il Divo zouden deze maand eigenlijk nog een aantal shows in het Verenigd 
Koninkrijk geven. Vorige week maakte de band zelf al bekend dat de resterende speeldata van 
de tour naar 2022 verplaatst worden. In een bericht op sociale media werd aangekondigd dat 
de verplaatsing met ziekte te maken had, maar verdere details werden toen niet gedeeld. 
Volgens diverse media zou Marín al sinds begin deze maand in het ziekenhuis hebben gelegen. 
 
De groep Il Divo werd in 2003 opgericht en is een multinationaal zangkwartet dat popliedjes 
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zingt in operastijl. Naast de Spaanse Marín bestaat de groep uit de Amerikaan David Miller, 
de Zwitser Urs Bühler en de Fransman Sébastien Izambard. Bron: AD, 27 december 2021. 

 

© BrunoPress 
 
Hoe het Glazen Huis voor Amersfoort een nét-niet evenement werd: ‘Wie 
weet zien we ze ooit nog terug’ 
 
Het Glazen Huis van 3FM Serious Request laat zich niet managen. Dat bleek afgelopen week 
wel. De stad hoopte al jaren op het evenement, nu vroeg de organisatie zelf of ze mochten 
komen, maar Amersfoort moest uiteindelijk troosteloos toezien hoe alles anders werd. 
 
De eindshow, waarbij de dj’s na een marathonuitzending werden bevrijd, zei alles. Bij de 
uitzendbasis aan De Nieuwe Stad waren fotografen, cameraploegen en paspoppen de enigen 
die Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen ‘aankeken’ 
toen zij het opgehaalde bedrag toonden. Zelfs de burgemeester, die jaren droomde van het 
evenement, was nergens te bekennen. ‘Ik had de sleutel al aan de organisatie overgedragen’, 
aldus Lucas Bolsius. Bron: AD, 27 december 2021.  
 
Reacties op boostercampagne: ‘Alles is zo goed geregeld’ 
 
‘Geen lange wachtrijen en vriendelijke hosts in de regen: misschien hebben wij het getroffen’ 
en ‘Volgens mij kan de boom er niets aan doen dat er iemand tegen hem aanrijdt’: dit zijn 
enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de 
krant van maandag 27 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via 
brieven@ad.  
 
Energieleverancier | Stabiliteit is nodig, maak er weer overheidstaak van 
‘Klant Naked Energy ook de pineut’ (AD 24-12). De faillissementen bij zogenaamde 
energieleveranciers die de marktwerking zouden bevorderen ten faveure van de consument, 
is slechts een onderdeel van de wantoestanden in deze sector. Deze marktwerking heeft geleid 
tot een wildgroei van energieclubjes met eigen baasjes en structuurtjes om klanten te paaien. 
Voor de consument is het onduidelijker en onveiliger geworden, zo laat dit artikel wederom 



50 
 

zien. Stabiliteit is nodig in deze sector om de energietransitie goed vorm te geven en te 
begeleiden. Maar ook om weerstand te bieden aan spanningen en heftige bewegingen in de 
markt zodat de klant zich geen zorgen hoeft te maken over energielevering, een 
basisvoorziening. Dit was een overheidsfunctie, en dat moet het weer worden. Zeker nu. B. 
Govaert, Barendrecht.  
 
Wintersport | Vakantie die niet doorgaat is hooguit teleurstelling 
‘Wintersporters op jacht naar boosterprik’ (AD 24-12). Ach, ach, wat een paniek, wat een 
drama. We kunnen weer niet naar wintersport. We willen nu meteen die boosterprik, de 
kinderen hebben een trauma, want de vakantie kan alweer niet doorgaan. Kom op mensen. 
Volgen de vakantiegangers dan geen nieuws? Lezen ze het AD niet goed genoeg? Dit zat er al 
heel lang aan te komen. Ook ik heb de afgelopen jaren niet de vakantie gehad die ik het leukste 
vind. Een droomreis naar Amerika werd wandelen op de Veluwe en een high tea in het huisje 
waar we verbleven. Leuk? Ja en nee. Ja, we hebben genoten van de natuur in eigen land, nee 
het is niet leuk om een droomreis in rook te zien opgaan. Aan al die mensen die zeggen dat ze 
een trauma hebben van vakanties die niet door kunnen, gaan wil ik het volgende kwijt. Een 
vakantie die niet doorgaat geeft teleurstelling, geen trauma. Zorg voor een plan b, houd 
rekening met onvoorziene omstandigheden, leer kinderen omgaan met teleurstellingen. Want 
ook na deze crisis zullen ze die in hun leven nog veel vaker te verwerken krijgen. Renata van 
der Hulst, Boskoop.  
 
Rutte erkent fouten | Herhaling van blunders schept weinig vertrouwen 
Mark Rutte erkent in een interview (in De Telegraaf, red.) blunders. Dus we mogen verwachten 
dat het beter zal gaan de komende tijd. Hij suggereert de koning terug te willen bij de formatie. 
Dat lijkt een brevet van onvermogen. Ook de koning heeft geblunderd. Deze zegt: ‘we zijn niet 
onfeilbaar.’ Ja, maar een herhaling van fouten schept niet echt vertrouwen. Uiteindelijk 
hebben zij allen een goed betaalde voorbeeldfunctie. Ineke van den Berg, Rotterdam. 
 
Datacentra | Het is een beetje hypocriet 
‘Iedereen gebruikt datacentra, maar niemand wil ze hebben’ (AD 23-12). Oud-Kamerlid van 
de klimaatpartij D66, Kees Verhoeven, vindt het verzet tegen energieslurpende datacentra 
hypocriet. Verhoeven kan beter in de spiegel kijken en zich afvragen hoe zijn vurige pleidooi 
voor datacentra rijmt met zijn voormalige klimaatidealen. Wellicht ziet hij dan ook zijn 
voormalige partijgenoot en staatssecretaris Menno Snel die vorig jaar voorzitter werd van de 
branchevereniging van de olie- en gasindustrie. De bezorgdheid over het klimaat bleek bij D66 
vooral voor de bühne en wordt al gauw terzijde geschoven als dat beter uitkomt voor de 
carrière. Het is niet vreemd dat het vertrouwen in de politiek historisch laag is. D. de Zeeuw, 
Schiedam.  
 
Boostercampagne | Alles goed geregeld, dank aan de GGD in Hoogeveen 
Afgelopen donderdag waren wij aan de beurt voor onze boosterprik in Hoogeveen. Je weet niet 
wat je verwachten moet, aangezien de beelden in de media laten zien hoe druk het is en wat 
er allemaal niet klopt. Nou, wij willen hier een positieve reactie geven. Alles zo goed geregeld, 
geen lange wachtrijen, vriendelijke mensen die ons keurig te woord stonden, looproutes waar 
niemand in tegengestelde richting komt. Maar ook buiten stonden de hosts in de regen en de 
kou ons de weg te wijzen. Misschien hebben wij het getroffen, je weet het niet. Hoe dan ook, 
dank aan de GGD in Hoogeveen. Lida de Koning, Vledder. 
 
Onveilige berm | Beetje oneerlijk om de boom de schuld te geven 
Volgens mij kan de boom of de lantaarnpaal er niets aan doen dat er iemand tegen hem 
aanrijdt. Ook het kanaal kan er niets aan doen dat er een automobilist in rijdt en verdrinkt. 
Nu schijnt het dat er 230.000 bomen binnen de ‘obstakelvrije zone’ rond wegen staan. Als 
iemand zich van het leven berooft door tegen een boom te rijden of onwel wordt achter het 
stuur en het kanaal in rijdt, is daar niet tegenaan te kappen of te dempen. Maar als iemand 
al append of bellend tegen een boom rijdt is het niet eerlijk dat de boom de schuld krijgt. Hij 
is er ook maar gewoon neergezet. Marcel de Keijzer, Soest. Bron: AD, 27 december 2021. 
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Griekenland heeft vandaag strengere coronamaatregelen aangekondigd 
 
Griekenland heeft vandaag strengere coronamaatregelen aangekondigd. Na middernacht 
moeten bars en club de deuren sluiten. Klanten mogen in de horeca met maximaal zes mensen 
aan een tafel zitten. Deze maatregelen gaan in op 3 januari. 

De verscherpingen komen nadat er vandaag met 9.284 besmettingen 
een recordaantal positieve tests zijn gemeld in Griekenland. Bron: AD, 27 december 2021. 

 

Donderdagavond is de politie na een melding een pand aan de Jan Luykenlaan in Den Haag 
binnengevallen. Een kerstborrel werd opgerold. © Regio15  
 
Uitzendbureau betaalt na illegale kerstborrel alle corona-boetes voor 
feestend personeel  
 
Een goedbedoelde, maar illegale kerstborrel, krijgt een paar dagen na een grote politie-inval 
bij Uitzendbureau Gürbuz in Den Haag een kostbaar staartje. 
 
Eigenaar Ahmet Gürbuz maakt zojuist bekend dat hij alle coronaboetes voor zijn 27 Bulgaarse 
en Griekse gasten op de borrel uit eigen zak gaat betalen. Het is uit de hand gelopen, erkent 
hij. ‘Ik had ze uitgenodigd. Ik vind dat ík die coronaboetes voor ze moet betalen.’ Bron: De 
Stentor, 27 december 2021. 
 
Duizenden mensen zijn maandag de straat opgegaan in Duitsland om te 
protesteren tegen de coronamaatregelen 
 
Duizenden mensen zijn maandag de straat opgegaan in Duitsland om te protesteren tegen 
de coronamaatregelen in het land. In tientallen steden waren protesten. Veel demonstranten 
zijn tegen de mogelijk aanstaande vaccinatieplicht in het land. 
 
In tientallen steden door het hele land kwamen duizenden mensen samen. In Maagdenburg 
kwamen ongeveer 3000 mensen bijeen voor een mars door het centrum. Dat was een van de 
grotere demonstraties in Duitsland maandag. Bij een protest in Bautzen, in de deelstaat 
Saksen, kwam het tot confrontaties tussen de politie en demonstranten. Er werd onder meer 
met stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 
 
Veel Duitsers trotseerden slechte weersomstandigheden zoals kou en gladde wegen om deel 
te nemen aan de protesten. De demonstranten zijn tegen een nieuwe reeks maatregelen die 
dinsdag ingaan in acht deelstaten. 
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Het aantal coronabesmettingen stijgt de laatste weken snel in Duitsland, daarom wordt er nu 
ingegrepen door de overheid. Vanaf dinsdag wordt de maximale groepsgrootte teruggebracht 
naar tien mensen, moeten ongevaccineerden op meer plekken zoals in de trein, een negatieve 
test laten zien en zijn nachtclubs en discotheken dicht. Bron: AD, 27 december 2021. 

 

© Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild — Demonstranten en politie in Rostock 
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Frankrijk verscherpt de coronamaatregelen 

Frankrijk verscherpt de coronamaatregelen. Fransen moeten indien mogelijk minimaal drie 
dagen per week thuiswerken. Er mag niet meer gegeten of gedronken worden in openbaar 
vervoer over lange afstanden. De maximale grootte voor publiek bij evenementen wordt 
teruggebracht naar 2000 personen binnen en 5000 buiten, aldus premier Jean Castex tijdens 
een persconferentie. Mondkapjes kunnen ook verplicht worden gesteld in stadscentra, maar 
dat bepaalt het lokale stadsbestuur. 

Vanaf 15 januari past Frankrijk de coronapas aan. De bestaande wordt vervangen door 
een vaccinatiepas. Negatieve tests zijn dan niet meer voldoende om toegang te krijgen tot een 
evenement of horecagelegenheid. De huidige pas wordt volgens media vervangen omdat die te 
vaak wordt vervalst. 

Fransen kunnen vanaf dinsdag drie maanden na hun tweede inenting tegen het coronavirus 
een boosterprik krijgen. Dat heeft premier Jean Castex maandag bekendgemaakt nadat de 
Franse gezondheidsautoriteit HAS dat vrijdag had aanbevolen. Eerder was die termijn vijf 
maanden en sinds vrijdag was die even vier maanden. Bron: AD, 27 december 2021. 

Britten kunnen jaarwisseling tegemoetzien zonder extra beperkingen 

De Britten kunnen de jaarwisseling tegemoetzien zonder extra beperkingen. Velen vreesden 
volgens Engelse media dat hun nieuwjaarsfeest op de valreep door coronamaatregelen zou 
worden verpest. Maar minister van Gezondheid Sajid Javid heeft bevestigd dat de regering 
voor het nieuwe jaar geen extra maatregelen neemt. 

Hij zei dat de mensen wel voorzichtig moeten zijn. Als het zinvol is zouden ze ook een snelle 
coronatest moeten doen voor ze naar een feest of evenement gaan. Die tests worden voor circa 
35 euro aangeboden. ‘Pas op en zorg binnen voor ventilatie’, luidde de oproep van minister 
Javid. Bron: AD, 27 december 2021.  

Benzineprijs ruim boven de 2 euro bij jaarwisseling 

De benzineprijs in Nederland is dit jaar flink gestegen. Wie nu een liter E10 (Euro95) tankt is 
ongeveer veertig eurocent meer kwijt dan aan het begin van 2021. Door zorgen over de nieuwe 
Omikron-variant van het coronavirus zijn de wereldwijde olieprijzen de laatste tijd wel wat 
gedaald onder hun piekniveau in oktober, maar de Nederlandse adviesprijs voor benzine lijkt 
het jaar toch ruim boven de twee euro per liter te eindigen. 

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers, dat dagelijks adviesprijzen bijhoudt van vijf 
grote oliemaatschappijen, bedraagt de gemiddelde adviesprijs maandag ruim 2,08 euro per 
liter. Begin dit jaar was dit nog zo’n 1,68 euro. Het hoogste niveau werd op 18 november 
bereikt, toen de literprijs piekte op een record van 2,145 euro. Ook de prijzen van lpg en diesel 
gingen dit jaar naar niet eerder geziene niveaus.  

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen. Automobilisten zijn doorgaans het 
duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is 
het bij diverse goedkope pompen in het noorden van het land nog steeds mogelijk om E10 
rond de 1,80 euro per liter te tanken. 

Marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers gaf eind vorige maand al aan dat 
Nederland waarschijnlijk nog langere tijd met benzineprijzen rond de 2 euro per liter 
opgescheept zit. Hij wees erop dat de situatie op de oliemarkten na de eerste schrik door de 
ontdekking van Omikron structureel niet echt was veranderd. 

Terwijl de wereldeconomie herstelt van de coronacrisis neemt de vraag naar olie in rap tempo 
toe. Maar de capaciteit van olieproducenten is achtergebleven. Daarbij speelt mee dat de grote 
olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland ervoor passen om de 



54 
 

oliekraan flink extra open te zetten. Het opvoeren van de productie gebeurt heel voorzichtig 
en over elke beperkte productieverhoging wordt uitgebreid vergaderd. 

Brent-olie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, wordt momenteel 
per vat verhandeld voor bijna 79 dollar. De hoogste prijs dit jaar was een kleine 87 dollar per 
vat en werd op 25 oktober geregistreerd. Aan het begin van 2021 lag de prijs van Brent-olie 
nog rond de 51 dollar per vat. Bron: AD, 27 december 2021. 

De isolatieperiode na coronabesmetting in  VS van tien naar vijf dagen 

De isolatieperiode na een asymptomatische coronabesmetting in de Verenigde 
Staten is gehalveerd van tien naar vijf dagen. Dat heeft de gezondheidsdienst CDC besloten 
omdat mensen de eerste twee à drie dagen na een besmetting het meest besmettelijk zijn. 
Daarna minder en dus is quarantaine dan niet meer nodig, volgens de CDC. 

De quarantaineregels voor mensen die al een booster tegen het coronavirus hebben gekregen 
zijn ook aangepast. Zij hoeven niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met 
iemand die besmet is met het coronavirus. Zij moeten de tien daaropvolgende dagen wel een 
mondkapje dragen. 

In Nederland zijn de quarantaineregels onlangs juist strenger geworden voor mensen die een 
booster hebben gehad, ook zij moeten in quarantaine wanneer ze in contact zijn geweest met 
iemand met corona. 

Ook in de Verenigde Staten stijgt het aantal coronabesmettingen snel de laatste weken. De 
regering heeft besloten nog niet in te grijpen, maar president Biden zei wel alert te blijven. Er 
wordt ook hard gewerkt om de testcapaciteit flink uit te breiden. Bron: AD, 27 december 2021. 

Mensen die een afspraak hebben voor vaccinatie kunnen die niet 
verzetten 

Mensen die een afspraak hebben gemaakt voor een vaccinatie kunnen die voorlopig niet 
verzetten. De koepelorganisatie GGD GHOR meldt dat callcentermedewerkers meer tijd nodig 
hebben om 'boostervaccinaties in te plannen voor ouderen, zodat zij eerder aan de beurt 
komen.’ 

GGD GHOR meldt dat van alle telefoontjes bij het Landelijk Vaccinatie 
Afsprakennummer veertig procent gaat over het verplaatsen of afzeggen van een afspraak. Dit 
was eerder nog vijftien procent. Ouderen die digitaal minder vaardig zijn en telefonisch een 
afspraak willen maken of mensen zonder DigiD, zijn daarvan de dupe. 

Volgens GGD GHOR Nederland verzetten mensen hun afspraak om verschillende redenen, 
bijvoorbeeld om sneller een booster te kunnen krijgen. Ook gebeurt het dat mensen al een 
booster hebben gekregen van de huisarts en een afspraak bij de GGD willen annuleren. 

De GGD roept mensen op begrip, solidariteit en flexibiliteit te tonen bij het maken van een 
afspraak. ’Misschien is het tijdstip niet handig of is het vervelend dat een andere afspraak 
niet kan doorgaan. Desondanks toch deze oproep: heeft u een afspraak voor een booster, kom 
alstublieft.’ Een afspraak annuleren via het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer blijft wel 
mogelijk. Bron: AD, 27 december 2021. 

Tweede keer dit jaar corona voor Krul, weinig Engels voetbal op Boxing 
Day 

Tim Krul heeft een opmerkelijke kerstgroet. ‘I have tested positive for Covid again  Hopefully 
2022 bring better times for everyone. Stay save and healthy. Love from the Krul family.  

De keeper van Norwich City is voor de tweede keer dit jaar positief getest op het coronavirus 
en mist daarom op tweede kerstdag het duel met Arsenal. 
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Het is een zooitje in de Premier League, waar nog steeds voor volle tribunes wordt gevoetbald 
maar de laatste twee weken al dertien duels vanwege corona-uitbraken werden afgelast. Dat 
is inclusief drie wedstrijden op zondag, op de befaamde Boxing Day die traditioneel volgepland 
is met voetbal. Maar dit jaar even niet. 

Op de lagere profniveaus gaan slechts tien van de 32 geplande wedstijden door. Gevreesd 
wordt daarom ook dat de stadions binnenkort weer gesloten worden voor publiek. 

 

Keeper Tim Krul @ Proshots 

De Premier League voerde recent nog overleg met de clubs, maar volgens Tottenham Hotspur-
manager Antonio Conte was dat pure tijdverspilling. ‘Als je een muur voor je hebt, kun je 
praten en vragen wat je wilt, maar elke beslissing was al genomen.’ 

Er moest gewoon gevoetbald worden, mits clubs nog dertien spelers en een keeper 
beschikbaar hadden. Bij Everton, Watford en Leeds United is dat niet het geval, maar Crystal 
Palace houdt na een uitbraak wel net genoeg over. Bij Aston Villa ontbreekt manager Steven 
Gerrard op de bank tijdens de wedstrijd tegen Chelsea. 

Pep Guardiola riep voetbalfans op zich te laten vaccineren en de coronaprotocollen streng na 
te leven, om de nodige aanscherpingen van de maatregelen wellicht nog te helpen voorkomen. 

‘Ik vertrouw erop dat de wetenschappers alles precies weten en er absoluut meer verstand 
van hebben dan ik’, zegt de manager van Manchester City. ‘Maar in de stadions hoeven 
mensen geen mondkapjes te dragen. Daar ben ik het meest verbaasd over.’ Bron: NOS, 27 
december 2021.  

Tennistoernooi Abu Dhabi eindigt in corona-drama; meer toppers in 
quarantaine 

Voor een groot aantal deelnemers aan het tennistoernooi in Abu Dhabi is de voorbereiding op 
de Australian Open (start 17 januari) ernstig verstoord vanwege een coronabesmetting. 

Eerder werd bekend dat Rafael Nadal na zijn deelname een positieve PCR-test afleverde, nu 
zit ook Andrej Roeblev in quarantaine omdat hij besmet is geraakt met het coronavirus. 
Roeblev is de mondiale nummer vijf en Nadal de nummer zes. Ook de trainersstaf van de 
Spanjaard is besmet.  
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Daarnaast blijken ook US Open-kampioene Emma Raducanu, Denis Shapovalov, Belinda 
Bencic en Ons Jabeur na hun bezoek aan het demonstratietoernooi, dat van 16 tot en met 18 
december werd gehouden, het coronavirus te hebben opgelopen. 

Het tennisseizoen opent op zaterdag 1 januari weer de deuren met het begin van de ATP Cup, 
een landentoernooi dat vergelijkbaar is met de Davis Cup. 

Vanaf maandag 3 januari volgen de ATP- en WTA-toernooien in Adelaide en Melbourne. Bij 
dat laatste toernooi staan Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor op de 
deelnemerslijst. Bron: NOS, 27 december 2021. 

 

Vincent Van der Voort heeft corona. Ⓒ HH/ANP 

 
Vincent Van der Voort moet WK darts verlaten na coronabesmetting: 
’Natuurlijk maak ik me zorgen om Michael Van Gerwen’ 
 

Een gigantische klap voor Vincent Van der Voort. De Nederlander heeft positief getest op het 
coronavirus en moet zich dus terugtrekken van het WK darts. Van der Voort zou vanavond 
in de derde ronde in actie komen tegen James Wade, maar de Engelsman gaat automatisch 
door naar de achtste finales. 

 

De positieve test kwam voor Van der Voort als een verrassing. Dat liet hij maandagavond 
weten bij RTL7. ‘Ik voel me prima, heb alleen een kriebeltje in mijn keel sinds vanochtend. 
Nadat de eerste zelftest positief was, heb ik er ook nog eentje gedaan van een ander merk. 
Ook die was positief. Dan gaan alle alarmbellen af. Ik ben heel teleurgesteld, want ik ben al 
zo lang bezig om het niet te krijgen.’ 

De positieve test van Van der Voort zal ook een schrik zijn voor Michael van Gerwen. De twee 
trainen vaak samen, maar het is nog onduidelijk of dit de laatste dagen ook zo was. Mighty 
Mike zijn partij in de derde ronde staat voor dinsdagavond op het programma. 

‘Of ik me nu zorgen maak om Michael? Natuurlijk’, aldus Van der Voort. ‘Vanaf het moment 
dat ik positief testte, heb ik tegen hem gezegd dat hij totaal niet meer bij mij in de buurt mag 
komen. Tot nu toe was de uitslag steeds negatief bij zijn testen. Maar een ongeluk zit in een 
klein hoekje, is gebleken.’ 

Eerder werd al bekend dat Raymond Van Barneveld positief had getest op het coronavirus. 
Dat maakte hij bekend na zijn nederlaag tegen Rob Cross. Bron: De Telegraaf, 27 december 
2021.  
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Van Gerwen en Van der Voort  

WK-deelname Michael Van Gerwen loopt gevaar: trainingsmaatje heeft 
corona 

De positieve coronatest van darter Vincent Van der Voort kan de WK-deelname van Michael 
Van Gerwen in gevaar brengen. Van der Voort en Van Gerwen kennen elkaar goed en trainen 
samen. Ook vierden ze samen kerst in het huis van hun manager. 

Van der Voort zou het maandagavond in de derde ronde opnemen tegen de Engelsman James 
Wade op het WK darts. Michael Van Gerwen neemt het dinsdagavond op tegen Engelsman 
Chris Dobey. 

Eerder testte ook Raymond Van Barneveld al positief op corona. Dat gebeurde op vrijdag, een 
dag eerder was de Nederlander uitgeschakeld door Rob Cross. Bron: Omroep Brabant, 27 
december 2021. 

Nieuwe vaccinatiepas en snellere boosterprik in strijd tegen corona in 
Frankrijk 

Frankrijk kondigt nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. De boosterprik 
kan vanaf nu drie maanden na de tweede prik worden opgehaald, Fransen moeten vaker 
thuiswerken en er komt een nieuw soort vaccinatiepas. De vorige coronapas werd te vaak 
vervalst. 

De boosterprik was in Frankrijk vijf maanden na de tweede vaccinatie te krijgen, vorige week 
veranderde dat al naar vier maanden. Op verzoek van de Franse gezondheidsautoriteit besloot 
premier Jean Castex gisteren om de termijn verder te verkorten na drie maanden. 

Vanaf 15 januari vervangt Frankrijk ook de coronapas voor een vaccinatiepas. Negatieve tests 
zijn dan niet meer voldoende om toegang te krijgen tot een evenement of horecagelegenheid. 
De huidige pas wordt volgens Franse media vervangen omdat die te vaak wordt vervalst. 

Uit het regeringsoverleg van gisteren over het coronavirus zijn ook meerdere andere 
maatregelen gekomen. Zo moeten mensen indien mogelijk minimaal drie dagen per week 
thuiswerken, mag er niet meer gegeten of gedronken worden in openbaar vervoer over lange 
afstanden en wordt de maximale grootte voor publiek bij evenementen teruggebracht naar 
2000 personen binnen en 5000 buiten, vertelde Castex tijdens een persconferentie. 
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In horecazaken mogen gasten alleen nog maar op hun plaats zitten, staan in cafés is dus niet 
meer toegestaan. De regels gelden voor een periode van drie weken. Mondkapjes kunnen ook 
verplicht worden gesteld op straat in steden, maar dat is aan de lokale autoriteiten.  

De premier zei dat er momenteel niet wordt nagedacht over het invoeren van een avondklok, 
iets waar in Frankrijk eerder wel over gesproken werd. Daarmee komen festiviteiten rond de 
jaarwisseling niet in gevaar. 

Castex riep mensen op om een booster te halen om zo de bescherming tegen het coronavirus 
te verhogen. Hij zei ook blij te zijn dat 78 procent van de bevolking de eerste twee prikken 
heeft gehaald. Volgens de regering gaat het om 90 procent van de mensen die ouder zijn dan 
5 jaar en in aanmerking komen voor een prik. 

De regering heeft ook besloten de kerstvakantie niet te verlengen. Dat betekent dat de scholen 
op 3 januari weer opengaan. Artsen vroegen de regering dit weekend te overwegen om de 
scholen langer dicht te houden. Frankrijk meldde dit weekend voor het eerst meer dan 
100.000 besmettingen op één dag. Bron: RTL Nieuws, 28 december 2021.  

De strenge lockdown die miljoenen Chinezen raakt: 'Je komt er niet 
onderuit' 

Wij kunnen alleen maar dromen van 'slechts' tweehonderd coronabesmettingen, maar hoe 
anders is dat in China. Daar maken ze zich grote zorgen om zulke cijfers. Sinds de uitbraak 
in Wuhan lag het aantal officieel vastgestelde besmettingen niet zo hoog. In de 
besmettingshaard Xi'an moeten dertien miljoen mensen al vijf dagen verplicht binnen zitten, 
en het einde is nog niet in zicht. 

 

De reinigingsdienst desinfecteert de hele stad. 

De lockdown in Xi'an kan haast niet strenger. Per huishouden mag slechts een iemand om de 
dag naar buiten, enkel voor het halen van boodschappen of medicijnen. Wie de regels 
overtreedt, riskeert een boete of zelfs tien dagen celstraf. De stad hoopt snel grip te krijgen op 
de uitbraak en houdt vandaag opnieuw een massale testoperatie, iedereen is aan de beurt. 

Op beelden is te zien hoe de stad, beroemd om zijn terracottaleger, bataljons van 
testafnemers door de straten laat marcheren. Xi'an heeft vanwege het virus 30.000 extra 
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testmedewerkers ingevlogen. Ook is een reinigingsdienst bezig om de omgeving te 
desinfecteren. Bewoners krijgen het advies om gebouwen en planten niet aan te raken. 

Zondag telde Xi'an 150 nieuwe besmettingen, in de rest van het land doken nog eens 12 
gevallen op. Dat is het hoogste aantal sinds maart 2020, toen China de uitbraak in Wuhan 
onder controle kreeg. 

Xi'an zou nu vooral te maken hebben met een uitbraak van de Deltavariant. De Omikron-
variant is in de stad officieel nog niet vastgesteld, maar enkele gevallen doken eerder wel op 
in andere delen van China. 

Alle ogen zijn nu op Xi'an gericht, ziet correspondent Roland Smid. Er gaan veel filmpjes rond 
die de bewoners een hart onder de riem moeten steken, vertelt hij vanuit Shanghai. ‘Het zijn 
aanmoedigingen om vol te houden. Al hebben bewoners ook niet echt een keuze. Het is 
eigenlijk onmogelijk om onder de lockdown uit te komen’, vertelt Smid. 

 

Alle 13 miljoen inwoners van Xi’an worden vandaag getest. 

Er hangen overal camera's, en vrijwel alle woonblokken worden met een muur en poort 
bewaakt. ‘Dat is bij mij in Shanghai ook het geval. Als je de deur uitloopt, moet je eerst langs 
een bewaker. Die strenge beveiliging speelt een grote rol tijdens de pandemie. Het is voor de 
Chinese autoriteiten gemakkelijk om mensen na een besmetting direct in lockdown te 
plaatsen en die streng te handhaven. Alle miljoenensteden zijn zo ontworpen.’ 

Kritiek op dit zero covid-beleid wordt niet getolereerd, bleek des te meer nadat een filmpje 
verscheen waarop te zien is hoe een vrouw in Xi’an het aan de stok krijgt met een beveiliger. 
De beelden werden op de Chinese sociale media miljoenen keren gedeeld. ‘Die vrouw is aan 
de schandpaal genageld. Ook al zie je maar een kort moment, spreekt iedereen er schande 
van’, vertelt Smid. ‘Mensen die het virus niet serieus nemen, worden online zwaar 
gedemoniseerd. Ook de overheid stuurt daarop aan.’ 

Is er ergens een uitbraak, dan moet iemand schuldig worden bevonden, vult Smid aan. Ook 
in Xi'an worden twintig ambtenaren en andere functionarissen vervolgd, nadat het 
vermoedelijk misging in een quarantainehotel. Het lijkt er op dat schoonmakers ziek zijn 
geworden in de kamers van een groep uit Pakistan, en zo het virus verder hebben verspreid. 
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‘Zodra ergens een uitbraak is, wordt dat breed uitgemeten en worden lokale mensen 
opgeofferd. Dat moet een afschrikwekkende werking hebben. Overheden worden er zeer strikt 
door, mensen kunnen zich maar beter aan de regels houden. Maar het kan ook prikkel zijn 
om zaken juist onder het tapijt te schuiven’, vertelt Smid. Zelf merkt hij in Shanghai weinig 
meer van corona. ‘Toegegeven, de strenge aanpak is wel succesvol. In de andere grote steden 
kun je nu normaal leven. Alleen in het openbaar vervoer moet ik een mondkapje op.’ 

Hoe lang mensen in Xi'an nog binnen moeten blijven is niet bekend. Zeker met de Olympische 
Spelen in aantocht en de komst van de Omikron-variant zal China niet willen verslappen. De 
vrees is volgens Smid dat het Chinese Sinovac-vaccin niet is opgewassen tegen de nieuwe 
variant. ‘Daar is China heel erg bang voor. De eerste onderzoeksresultaten uit Hongkong 
beloven weinig goeds’, vertelt Smid. Voorlopig blijft heel Xi'an dus binnen, in de hoop dat de 
rest van het land niet hetzelfde lot wacht. Bron: RTL Nieuws, 27 december 2021. 

Indringer (19) wilde koningin Elizabeth doden blijkt uit schokkende video 

De 19-jarige man die dit weekend Windsor Castle binnendrong met een kruisboog, had vlak 
daarvoor een video online gezet. Uit de beelden blijkt dat de gemaskerde man de koningin 
Elizabeth wilde vermoorden. ‘Het is mijn wraak voor diegenen die vermoord zijn.’ 

 

@ Getty Images 

De 95-jarige koningin verbleef op dat moment in het kasteel om kerst te vieren. Ze was in het 
gezelschap van onder anderen haar zoon Charles en zijn vrouw Camilla toen de man het 
terrein binnendrong. De man is zaterdagochtend aangehouden door de politie.  Via een 
touwladder zou hij het terrein van Windsor Castle hebben betreden.  

De Brits krant The Sun schrijft dat de 19-jarige man beelden naar enkele vrienden 
heeft verstuurd over zijn actie. De beelden zouden zijn geplaatst op het sociale medium 
Snapchat, 24 minuten voordat de indringer bij Windsor Castle werd aangehouden. The Sun 
kreeg de beelden in handen. 

Daarop is te zien hoe de man een kruisboog vasthoudt en een donkere capuchontrui en wit 
masker draagt.  
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In de video zegt de persoon een Indiase sikh te zijn. Hij zegt 'wraak' te willen nemen voor het 
bloedbad van Amritsar in India in 1919. Bij dit bloedbad doodden militairen van het Brits-
Indiase leger honderden onbewapende mensen. 

De indringer zit vast en krijgt psychische hulp. Hij is geen van de gebouwen op het terrein 
ingegaan. Bron: RTL Nieuws, 27 december 2021.  

Kerstplannen Queen nog meer op de schop na coronabesmetting in 
familie 

De kerstplannen van de Queen Elizabeth (95) zijn onverwacht - en noodgedwongen - gewijzigd. 
Haar dochter prinses Anne (71) zit in quarantaine nadat haar man Timothy Laurence (66) 
positief is getest op het coronavrius. Dat betekent dat moeder en dochter de feestdagen zeer 
waarschijnlijk gescheiden van elkaar moeten vieren. 

Het is overigens niet bekend wie The Queen met kerst uit wilde nodigen. Maandag werd 
duidelijk dat ze Kerstmis niet viert op haar landgoed in Sandringham, wat ze normaliter ieder 
jaar doet.  

Vanwege de snelle verspreiding van de Omikron-variant blijft koningin Elizabeth II in Windsor 
Castle, waar ze haar familie zal ontvangen. Gisteren zou de jaarlijkse kerstlunch van de 
uitgebreide koninklijke familie plaatsgevonden hebben, maar de koningin annuleerde die 
vorige week. 

Vorig jaar vierde The Queen het kerstfeest ook in Windsor Castle, waar ze toen samen met 
haar echtgenoot prins Philip de feestdagen doorbracht. Het is dit jaar de eerste kerst zonder 
haar overleden man, die in april overleed. 

Onlangs waren er grote zorgen om de gezondheid van de Britse monarch. Ze kon lange tijd 
geen koninklijke werkzaamheden verrichten omdat ze ziek was. Hoe dat precies zat, zie je in 
de video hieronder. Bron: RTL Nieuws, 23 december 2021. 

Nog nooit zo druk in supermarkt sinds corona 

Het is in de aanloop naar kerst nog nooit zo druk geweest in de supermarkten sinds het 
uitbreken van de coronapandemie. 

De donderdag voor kerst, 23 december, was de drukste dag ooit sinds het uitbreken van de 
coronapandemie. Het was zelfs flink drukker dan op vrijdag 13 maart 2020 toen onder 
dreiging van een lockdown het grote corona-hamsteren begon. Dat hamsteren leidde toen tot 
lege schappen in de supermarkten. Dit blijkt uit mobiliteitscijfers van Google Analytics over 
traffic naar supermarkten en drogisterijen sinds het uitbreken van corona. 

Afgelopen donderdag bezochten maar liefst zevenendertig procent meer mensen de 
supermarkt  dan gemiddeld (de baseline) voor de coronacrisis. Dat is zelfs dertien procentpunt 
meer dan op vrijdag 13 maart toen het aantal klanten 24 hoger was dan de baseline. Zo druk 
als die hamster-dag was het zelfs niet voor kerst 2020 toen op 22 december, twee dagen voor 
kerst,  tweeëntwintig procent meer mensen boodschappen gingen doen. Die periode is 
bovendien god vergelijkbaar met de huidige, ook toen waren alle niet-essentiële winkels ook 
gesloten door een lockdown. 

De grote drukte op donderdag voor kerst blijkt ook uit het aantal pinbetalingen. In winkels 
voor voedings- en genotsmiddelen werd afgelopen donderdag vijfenvijftig procent vaker gepind 
dan normaal, op de vrijdag voor kerst was dat veertig procent vaker dan normaal. Dat blijkt 
uit schattingen op basis van metingen door transactieverwerker Worldline. In de vier dagen 
voor kerst lag het aantal pin betalingen (en de omzet) bovendien tien procent hoger dan in de 
vergelijkbare vier dagen voor kerst 2020 toen we in ene vergelijkbare lockdown zaten. 
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Uit iets oudere cijfers van het RIVM blijkt ook dat afstand houden in de supermarkt lastig 
blijkt. In meetronde 17 (24-28 november) , sinds het uitbreken van corona, zegt slechts 20,7 
procent van de ondervraagden dat zelden of nooit de anderhalve meter afstandsregel wordt 
overtreden bij het boodschappen doen.  Ruim 47 procent zegt regelmatig tot heel vaak 
geconfronteerd te worden met mensen die geen afstand houden tijdens het boodschappen 
doen. Bron: Distrifood, 27 december 2021. 

Wereldhandel groeit ondanks corona voorbij ‘magische’ grens van 100 biljoen 
dollar 

De wereldeconomie groeit zelfs de meest optimistische prognoses voorbij. De lockdown en de 
krapte op de arbeidsmarkt maken alles nog een beetje onzeker, maar ‘voorzichtig optimisme’ is 
duidelijk gepast. 

 
De containers blijven de wereld rondgaan en de handel groeit, ondanks corona. @ AFP 
 
De wereldeconomie zal komend jaar voor het eerst groeien tot een omvang van meer dan 100 
biljoen dollar . Onderzoekers van het Centre for Economics and Business Research (CEBR) 
hebben dat berekend. Eerder voorspelde ditzelfde Britse bureau nog dat de ‘magische’ grens 
van 100 biljoen dollar (zo’n 88 biljoen euro) pas in 2024 zou worden gepasseerd. 
 
Bert Colijn, macro-econoom internationale economie van ING, spreekt van een ‘gigantische 
rebound’ van de wereldeconomie in 2021. ‘Het herstel was in het tweede en derde kwartaal 
van dit jaar sterker dan verwacht. Amerika richtte zich al eerder op. Dit is een gevolg van de 
historische krimp van de economie na de eerste lockdown in 2020. Bedrijven dachten terug 
aan de economische crisis in 2008 en besloten hun productiecapaciteit af te schalen. Ze 
vreesden dat het jaren zou duren voor de wereldhandel weer op het niveau was van voor de 
pandemie. Niets bleek minder waar.’ 
 
Niet alleen bleven bedrijven overeind vanwege de wereldwijde coronasteun door overheden, 
tijdens de lockdowns konden burgers hun geld veel minder uitgeven in de horeca of aan 
vakanties. Ze kochten vooral online meer goederen. Colijn: ‘Daardoor werden de 
producentenprijzen aangejaagd en in de VS stegen ook de goederenprijzen voor de 
consument.’ 
 
De groei zal in 2022 minder uitbundig zijn. Eerder deze maand becijferde ING voor Nederland 
een economische groei van 3,6 procent, in 2021 was dat 4,4 procent. Hoewel de economie 
daarmee in omvang 4,6 procent hoger is dan in 2019, voor de coronacrisis, maakt onder meer 
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de huidige lockdown en de krapte op de arbeidsmarkt het perspectief onzeker, stelt Colijn. 
‘Welke variant van het coronavirus hangt ons nog boven het hoofd? Hoe gaan de tekorten zich 
komend jaar ontwikkelen? Tegelijkertijd denk ik dat we ons met de juiste mix in het beleid 
ook snel van deze lockdown zullen herstellen. Uit eerdere coronagolven bleek het effect op de 
middellange termijn mee te vallen.’ 
 
Toch zijn de florissante groeicijfers vanwege de hoge inflatie ook vertekenend. ‘Hoe de 
wereldeconomieën omgaan met inflatie wordt het grote vraagstuk van de jaren twintig’, citeert 
persbureau Bloomberg vicevoorzitter Douglas McWilliams van het Centre for Economics and 
Business Research. ‘We hopen dat relatief kleine aanpassingen voldoende zijn, anders gaat de 
wereld richting een recessie in 2023 of 2024.’ 
 
De inflatie is dit jaar fors gestegen, in Nederland bedroeg die in november 5,2 procent op 
jaarbasis. Zit de wereldeconomie in een spagaat? Colijn: ‘We hebben door het sterke herstel 
van de economie te maken met groeipijnen. Maar een naderende recessie door de hoge inflatie 
vind ik nogal speculatief, dan moet die wel extreem hoog blijven. Je ziet dat de inflatie in 
Amerika en Groot-Brittannië structureler lijkt te zijn. De loongroei trekt sterk aan, de inflatie 
weerspiegelt zich in hogere prijzen op de gehele consumentenmarkt. De rest van Europa gaat 
toch vooral gebukt onder de gascrisis die de prijzen opdrijft.’ 
 
In Europa wordt de loongroei gereguleerd door cao’s en die is volgens Colijn beheersbaarder 
dan in Amerika, waar meer met individuele contracten wordt gewerkt. ‘Daarom beweegt het 
loongebouw in Europa als een olietanker, terwijl de lonen in Amerika pijlsnel kunnen stijgen. 
Het is ook de reden waarom de Federal Reserve (centrale bank van de Verenigde Staten, red.) 
sneller op de rem trapt dan de Europese Centrale Bank.’ 
 
Colijn begrijpt de visie van de ECB die de inflatie tijdelijk noemt. ‘Er valt iets voor te zeggen. 
Zodra de energieprijzen zakken, zal de inflatie ook lager worden. Natuurlijk is de hoge gasprijs 
deze wintermaanden een onzekere factor, toch voorzien analisten van de gasmarkt vanaf april 
een flinke daling van de prijzen. Er zit ook een politieke component in dit spel. We gaan een 
spannende winter tegemoet. Maar voorlopig zal de inflatie op de langere termijn niet 
structureel omhoog worden gestuwd door de energiemarkt.’ 
 
‘Voorzichtig optimisme’ over de groei van de wereldeconomie in 2022 is gepast, aldus ING-
econoom Colijn. ‘En dus is het begrijpelijk dat de ECB vooralsnog geen groot alarm slaat over 
de inflatie.’ Bron: De Volkskrant, 27 december 2021. 
 

 
 
@ ANP 
Een eenzame kerst: Hadewych Minis heeft corona 
 
Actrice Hadewych Minis (44) viert dit jaar een eenzame kerst. De Gouden Kalf-winnares testte 
positief op corona en moest derhalve het kerstdiner met de familie afzeggen. 
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‘Dit gaan jullie niet geloven maar deed een zelftest, was positief’, meldt Minis op Twitter. ‘Toen 
een pcr-test, deze bleek ook positief dus nu mag ik m’n familie wéér niet zien. M’n moeder zat al 
in de trein en moest in Den Bosch weer omkeren. Sad but true.’ 
 
De actrice kreeg de afgelopen weken, voordat alle theaters weer de deuren moesten sluiten, veel 
lof voor haar solovoorstelling Girls & Boys. Eerder deze week verscheen op NPO Start de 
vierdelige miniserie The Spectacular, over de IRA-aanslagen die eind jaren tachtig Limburg 
teisterden. Minis speelt in deze serie de hoofdrol van rechercheur die het Limburgse 
onderzoeksteam leidt. Bron: RTL Boulevard, 26 december 2021. 
 
Van Dijk hersteld van corona en klaar voor topper 
 
Liverpool kan in de komende weken weer een beroep doen op Virgil van Dijk. De aanvoerder 
van het Nederlands elftal stond enkele weken buitenspel vanwege een coronabesmetting, 
maar traint weer volledig mee met de selectie van Jürgen Klopp. Van Dijk keert op een 
perfect moment terug, gezien het programma dat The Reds te wachten staat. 
 
‘De spelers die met corona besmet waren, zijn weer terug’, meldde Klopp maandag op een 
persconferentie het goede nieuws over Van Dijk en zijn lotgenoten. Ook Thiago Alcântara, 
Fabinho en Curtis Jones stonden namelijk aan de kant vanwege een infectie. Voor Van Dijk 
betekende het dat hij drie wedstrijden van de topclub moest laten schieten. 
 
Van Dijk maakt waarschijnlijk dinsdagavond tegen Leicester City al zijn rentree. The 
Foxes hebben het momenteel moeilijk in de Premier League, maar gelden als een niet te 
onderschatten opponent. Dat bewees Leicester dit weekend tegen Manchester City, dat een 
4-0 voorsprong teruggebracht zag worden tot 4-3. City won uiteindelijk met 6-3. 
 
Eigenlijk had Van Dijk vier wedstrijden moeten missen, maar de clash met Leeds United op 
Boxing Day ging niet door vanwege een coronagolf bij Leeds. Van Dijk maakt zich daarom 
op voor Leicester City en wacht daarna een fraaie topper: de wedstrijd tegen mede-
titelkandidaat Chelsea. Bron: FC Update voetbalnieuws, 27 december 2021. 
 
Amerikaanse skiester Shiffrin besmet met coronavirus 
 
De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft het coronavirus opgelopen. De 26-jarige 
Shiffrin, tweevoudig olympisch kampioene, mist daardoor de wereldbekerwedstrijden van 
deze week in Linz. De Amerikaanse pakte afgelopen week bij de wereldbeker in Courchevel 
goud en zilver op de reuzenslalom. 
 
‘Het gaat goed met me, maar helaas heb ik een positieve Covid-test afgelegd’, schrijft Shiffrin 
op Twitter. ‘Ik volg het protocol en zit dus in isolatie. Ik mis Linz, maar ik ga juichen voor 
mijn teamgenoten. Tot in het nieuwe jaar.’ 
 
De komende dagen staan op de Oostenrijkse piste een reuzenslalom en slalom bij de 
vrouwen op het programma. Twee jaar geleden won Shiffrin beide onderdelen in Linz. Ze 
heeft de leiding in het algemene wereldbekerklassement en voert ook het klassement van 
de reuzenslalom aan. Bron: AD, 27 december 2021. 
 
Ook Roeblev positief op coronavirus 
 
Andrej Roeblev heeft positief getest op het coronavirus. De nummer 5 van de wereld deed 
onlangs mee aan het demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Vier andere tennissers die daar 
in actie kwamen, hebben ook het coronavirus opgelopen: Rafael Nadal, Belinda Bencic, Ons 
Jabeur en Denis Shapovalov.  
 
Coach Carlos Moya van Nadal testte bij terugkeer in Spanje ook positief. US Open-
kampioene Emma Raducanu bleek bij aankomst in Abu Dhabi al positief en moest het 
toernooi daarom overslaan. 
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‘Ik zit nu in Barcelona en heb helaas positief getest op Covid-19’, meldt Roeblev, die 
het demonstratietoernooi won. De 24-jarige Rus versloeg Andy Murray in de finale. De 
Schot had in de halve finale gewonnen van Nadal, die in Abu Dhabi zijn officieuze rentree 
maakte na een maandenlange afwezigheid vanwege een voetblessure. 
 
‘Ik zit in isolatie en volg de protocollen’, aldus Roeblev. ‘Zoals iedereen weet, ben ik volledig 
gevaccineerd. Ik was me aan het voorbereiden op de ATP Cup en de Australian Open. Ik 
moet nu eerst herstellen en ga pas naar Melbourne als dat voor iedereen veilig is. Ik ben 
boos en bezorgd om wat er momenteel gebeurt.’ 
 
De Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, start op 17 januari. Roeblev 
bereikte dit jaar de kwartfinales in Melbourne en won vervolgens het ABN AMRO World 
Tennis Tournament in Rotterdam. Bron: AD, 27 december 2021. 
 
Ook duel Arsenal afgelast 
 
Ook Arsenal - Wolverhampton Wanderers gaat dinsdag niet door vanwege te 
veel coronabesmettingen. Eerder werd het duel tussen Leeds United en Aston Villa 
afgelast.  De Premier League honoreerde de verzoeken van Leeds en de 'Wolves' om de 
wedstrijden uit te stellen. Die twee ploegen hebben zoveel met corona besmette spelers en 
blessuregevallen, dat ze geen volwaardig team op het veld kunnen zetten. Bron: AD, 27 
december 2021. 
 
Leeds United ook dinsdag niet in actie 
 
Leeds United zal ook dinsdag niet in actie komen in de Engelse Premier League vanwege 
een corona-uitbraak in de selectie en een fors aantal blessures. Zondag werd de uitwedstrijd 
tegen FC Liverpool al uit het programma gehaald. Hetzelfde geldt nu voor het thuisduel 
met Aston Villa, zo maakte de organisatie achter de hoogste voetbalklasse van Engeland 
zondag bekend. 
 
‘Het bestuur heeft het verzoek van Leeds geaccepteerd omdat ze niet het vereiste aantal 
spelers beschikbaar hebben’, aldus de Premier League. Voor zondag waren ook al de duels 
Wolverhampton - Watford en Burnley - Everton afgelast. Bron: AD, 27 december 2021. 
 
Shapovalov arriveert in Australië met 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 (22) meldde op Twitter in quarantaine te zitten en milde klachten te 
ondervinden. ‘Hallo allemaal, even een update: ik heb positief getest op corona. Ik volg alle 
protocollen en kijk ernaar uit terug te keren op de baan als alles veilig is’, schreef de 
Canadees. Shapovalov heeft twee weken geleden deelgenomen aan een 
demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Hij trof er onder meer de Spanjaard Rafael Nadal, die 
zijn voorbereiding op de Australian Open eveneens verstoord zag door een 
coronabesmetting. 
 
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, 27 december 
2021. 
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Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 9213 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd 
 
Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 9213 nieuwe coronagevallen 
geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 3 november. Volgens het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) valt het cijfer lager uit door een technische storing. In 
werkelijkheid kunnen er dus meer positieve tests zijn geweest. 
 
Het gemiddelde bleef vrijwel gelijk. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld 12.057 
positieve tests per dag geregistreerd. 
 
Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg wel, maar dat zou te maken kunnen hebben 
met de kerstdagen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kreeg het RIVM bericht 
dat 75 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden, tegenover 12 meldingen 
op maandag en 11 op zondag. 
 
Vooral twintigers lopen momenteel het coronavirus op. In de afgelopen week testten 15.514 
mensen uit die leeftijdsgroep positief. Dat is bijna een kwart meer dan een week eerder. In 
totaal kregen vorige week ruim 84.000 mensen te horen dat ze het coronavirus onder de 
leden hebben. Van hen is dus ongeveer een op de vijf een twintiger. Bron: AD, 28 december 
2021. 
 
Omikronvariant is dominant geworden in Nederland 
 
De Omikron-variant van het coronavirus is dominant geworden in Nederland. Dat betekent 
dat het bij meer dan de helft van alle vastgestelde besmettingen om die virusversie gaat. De 
deltavariant is verdrongen naar de tweede plaats.  
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de snelle 
verspreiding van de Omikron-variant ‘de komende tijd tot extra besmettingen zal leiden, 
waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames weer zal toenemen.’ 
 
De Omikron-variant werd eind november voor het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika en 
Botswana. In diezelfde periode dook Omikron ook op in Europa. De variant verspreidt zich 
sneller dan de Deltavariant. Volgens de eerste analyses lijken patiënten minder ernstig 
ziek te worden door de veranderingen aan het virus. Maar als het aantal Omikron-
besmettingen stijgt, kan dat uiteindelijk toch betekenen dat meer mensen in een 
ziekenhuis belanden. Bron: AD, 28 december 2021.  
 
In een etmaal weer meer dan 200 nieuwe coronapatiënten opgenomen 
in ziekenhuizen 
 
Voor het eerst in een week zijn er in één etmaal weer meer dan 200 nieuwe coronapatiënten 
opgenomen op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. 207 mensen met 
corona waren zo beroerd dat ze een ziekenhuisbed nodig hadden, zo valt te lezen in de meest 
recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  
 
Het is ook voor het eerst sinds vorige week dinsdag dat er binnen een etmaal weer meer 
dan 30 nieuwe Covidpatiënten op de intensive cares werden opgenomen, namelijk 32. Ten 
opzichte van maandag nam het aantal patiënten op de ic wel af, omdat er ook mensen de 
ic verliet - of stierven. In totaal liggen daar nu 521 coronapatiënten, 12 minder dan gisteren. 
De totale bezetting in de Nederlandse ziekenhuizen nam afgelopen 24 uur af met vijf 
patiënten.   
 
Op de verpleegafdelingen steeg het aantal bedden dat door coronapatiënten wordt bezet 
afgelopen etmaal juist met zeven. Zorgverleners in de klinieken behandelen nu 1471 
mensen met Covid-19. Bron: AD, 28 december 2021.  
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Het stijgende aantal coronabesmettingen in regio Amsterdam-
Amstelland heeft volgens GGD  te maken met een regionale actie vorige 
week 
 
Het stijgende aantal coronabesmettingen in de regio Amsterdam-Amstelland heeft volgens 
de GGD mogelijk te maken met een regionale actie vorige week. De gemeenten Amsterdam, 
Diemen, Uithoorn, Amstelveen en Ouder-Amstel deelden in totaal 700.000 zelftests uit. 
 
In al deze gemeenten is het gemiddelde aantal positieve coronatesten per dag in vergelijking 
met ongeveer een week geleden toegenomen, terwijl landelijk gezien het aantal nieuwe 
besmettingen per dag nog steeds afneemt. Volgens een woordvoerder van de GGD 
Amsterdam is het uitdelen van de zelftests mogelijk een van de redenen dat de cijfers in 
Amsterdam en omgeving tegen de trend in zijn gestegen. 
 
De zelftests zijn uitgedeeld in wijken waar de vaccinatiegraad laag is of waar mensen 
mogelijk te weinig geld hebben om regelmatig een zelftest te doen. ‘Als deze mensen nu wél 
een zelftest hebben gedaan en deze was positief, dan luidt het advies om daarna een PCR-
test te laten doen.’ Het weekgemiddelde in de regio Amsterdam-Amstelland steeg van 762 
nieuwe coronagevallen per dag op 20 december naar 932 positieve testuitslagen per dag op 
27 december. Bron: AD, 28 december 2021. 
 
Geen QR-code, wel je kind wegbrengen naar zwemles 
 
Geen QR-code, wel je kind wegbrengen naar zwemles? Dat mag, stelt de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Die boog zich over de kwestie 
nadat een Hilversumse zwembadeigenaar naar de rechter was gestapt vanwege onenigheid 
over de coronaregels. 
 
Sinds 6 november 2021 is het tonen van een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor 
volwassenen die naar binnen willen bij een binnensportlocatie. De eigenaar van zwembad 
’t Gooische Bad in Hilversum wil echter geen coronapas controleren van ouders die hun 
kinderen naar zwemles komen brengen en ophalen. 
 
De burgemeester heeft het zwembad daarop verplicht om het bad alleen voor publiek vanaf 
18 jaar met een geldig coronatoegangsbewijs open te stellen. Wordt het coronabewijs niet 
gecontroleerd, dan moet het zwembad van de burgemeester 2.500 euro betalen per 
geconstateerde overtreding met een maximum van 10.000 euro. 
 
Maar, zegt de rechter nu: de burgemeester mag niet eisen dat ouders die hun kind naar 
zwemles brengen gecontroleerd worden op het CTB. Het betreft hier namelijk geen 
binnensportlocatie, maar onderwijs: het hoofddoel van zwemles is onderwijs, geen sport. 
Daarmee is de boete ook van de baan.  
 
De zwembadeigenaar tekende ook bezwaar aan. De burgemeester moet daar binnenkort 
nog een beslissing over nemen. Bron: AD, 28 december 2021. 
 
Zwemschool stopt lessen na laatste waarschuwing om QR-controle 
 
Zwemschool De Winter Sport in Hilversum heeft de zwemlessen gestaakt wegens onenigheid 
met de gemeente om de controle van het coronatoegansgbewijs van ouders. Eigenaar Shiva 
de Winter meldt nu naar de rechter te stappen om de coronapas van tafel te krijgen. 
 
De zwemschool in zwembad ‘T Gooische Bad kreeg afgelopen vrijdag een last onder 
dwangsom opgelegd van de gemeente Hilversum, zo meldt de Winter in een verklaring. Alle 
overtredingen die hierna worden geconstateerd, kunnen worden beboet.  
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De zwemschool liet ook ouders zonder coronatoegangsbewijs toe, terwijl dit niet mag volgens 
de landelijke coronaregels. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt de last onder 
dwangsom wegens het niet naleven van de controle op het coronatoegangsbewijs. 
 
Op de website van de Rijksoverheid is een apart kopje gemaakt voor zwemles, waar staat 
dat ouders die hun kinderen helpen met omkleden of afdrogen een coronatoegansgbewijs 
moeten laten zien. Voor vrijwilligers of rij-ouders bij andere sporten, geldt die QR-plicht 
niet. De Winter noemt dat verschil ‘onacceptabel’ en ‘niet uit te leggen.’ 
 
Door het weigeren van ouders is ook de veiligheid van de kinderen in het geding, redeneert 
De Winter. Hij vindt het niet uit te leggen dat ouders belangrijke informatie op de manier 
niet kunnen geven aan de zweminstructeur.  
 
De Winter zegt nu naar de rechter te stappen en houdt zijn zwemschool gesloten tot die zich 
over de kwestie heeft gebogen. De gemeente Hilversum wacht een eventuele rechtsgang 
af. Bron: AD, 29 november 2021. 
 
Lareb heeft zes meldingen gehad van mensen bij wie hun fillers gingen 
opspelen na een AstraZeneca-prik 
 
Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot en met 20 oktober zes meldingen gehad van mensen 
bij wie hun fillers gingen opspelen na een AstraZeneca-prik. Al eerder werd bekend dat 
Pfizer en Moderna af en toe irritaties opwekten bij mensen die bijvoorbeeld hun rimpels 
lieten opvullen. In totaal zijn er van tientallen mensen problemen bekend, gerekend over 
alle 24 miljoen in ons land toegediende vaccins van alle drie de merken. De zes na 
AstraZeneca zijn geteld over 2,8 miljoen vaccinaties met dit middel.  
 
De problemen die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld zwelling, roodheid, pijn of jeuk op de 
plaats waar het vulmiddel is ingespoten. Ook kunnen bultjes onder de huid, infecties of 
veranderingen in pigmentatie van de huid voorkomen. Deze reacties kunnen overigens ook 
voorkomen na infecties, zoals een corona-infectie.  
 
Van de zes meldingen na AstraZeneca kwamen er vijf voor na de eerste inenting. De gemelde 
klachten in deze gevallen waren zwellingen, harde plekken of bulten onder de huid, 
huiduitslag, littekenvorming en ontstekingsreacties. Deze ontstonden binnen een aantal 
uren tot twintig dagen na vaccinatie. De fillers waren twee tot zeven maanden vóór de 
vaccinatie ingespoten. De klachten gingen wel voorbij: de duur varieerde van 24 uur tot een 
maand. Bron: AD, 28 december 2021.  
 
Duitse regering koopt een miljoen coronapillen Paxlovid van Pfizer 
 
De Duitse regering koopt een miljoen verpakkingen met de coronapillen Paxlovid van de 
Amerikaanse farmaceut Pfizer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach, die 
het middel in een interview met persbureau DPA erg veelbelovend noemt. Het moet 
patiënten na een coronabesmetting beschermen tegen een ernstig ziekteverloop. 
 
De eerste levering van de coronapillen wordt in januari verwacht. Lauterbach denkt dat 
dankzij het middel minder patiënten ernstig ziek op de intensive care zullen belanden. Hij 
zegt de pandemie liever te bestrijden met geneesmiddelen en vaccins dan met drastische 
maatregelen als het sluiten van scholen. 
 
Een kuur met Paxlovid duurt vijf dagen. Patiënten slikken dan twee keer per dag twee 
pillen. Duitse media berichten dat iedere verpakking voldoende pillen bevat voor een enkele 
behandeling. Bron: AD, 28 december 2021. 
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Aantal coronabesmettingen in Xi'an is ondanks de verregaande 
restricties voor de vierde dag op rij opgelopen 
 
Het aantal coronabesmettingen in de noordwestelijke Chinese miljoenenstad Xi'an is, 
ondanks de verregaande restricties, voor de vierde dag op rij opgelopen. De autoriteiten 
melden over de afgelopen 24 uur 175 nieuwe infectiegevallen. Bij de inmiddels ruim 800 
mensen die sinds 9 december coronaklachten vertonen in Xi'an is de Omikron-variant nog 
niet aangetroffen.  
 
Voor de bewoners van Xi'an gelden strenge reisregels, zowel binnen de stad als erbuiten. 
Gisteren startte een nieuwe massatest van de bevolking, waarbij mensen wordt gevraagd 
om thuis te blijven. In reactie op die oproep maken veel mensen zich druk over hun 
voedselvoorraad. Het stadsbestuur zegt dat winkelen in minder drukke stadsdelen wordt 
toegestaan voor hen die negatief testen. 
 
Voor de testronde begon mocht van elk huishouden slechts één lid om de twee 
dagen boodschappen doen. ‘Het voelt alsof het wel even gaat duren’, zegt een 22-jarige 
inwoner van Xi'an. ‘Het feit dat ons nog niet is verteld wanneer we weer mogen 
winkelen maakt me wat nerveus.’ Hij zegt inmiddels zonder verse groente te zitten en het 
duurt bijna een week voordat online bestellingen worden bezorgd. Bron: AD, 28 december 
2021. 
 

 
© EPA — In diverse stadsdelen van Xi'an worden coronatests afgenomen op straat. 
 
Het gaat niet lukken om dit jaar 40 procent van de inwoners van elk land te 
vaccineren 
 
Het gaat niet lukken om dit jaar veertig procent van de inwoners van elk land te vaccineren, 
zoals de Wereldgezondheidsorganisatie graag wil. De helft van de WHO-lidstaten halen die 
vaccinatiedoelstelling niet, becijferde persbureau DPA. In 40 van de 194 aangesloten 
landen is nog geen tien procent van de bevolking ingeënt.  
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Vooral in Afrika loopt de vaccinatiecampagne achter. Zo zijn in bijvoorbeeld Madagaskar 
2,7 vaccindoses toegediend per 100 inwoners. In de Democratische Republiek Congo staat 
de teller op 0,32 doses per 100 inwoners. In Duitsland daarentegen zijn 171 vaccindoses 
toegediend per 100 inwoners. 
 
Wereldwijd zijn 8,6 miljard doses toegediend, vooral in welvarende landen na eigen 
leveringsafspraken met vaccinmakers. Ontwikkelingslanden met minder financiële 
middelen zijn afhankelijk van vaccinatieprogramma Covax. De WHO uitte eerder kritiek op 
rijke landen die grote aantallen vaccins veiligstellen voor de eigen bevolking. Bron: AD, 28 
december 2021. 
 
Gisteren was er 46 procent minder aan operatiekamers in gebruik  
 
Gisteren was er 46 procent minder aan operatiekamers in gebruik dan normaal. Een week 
eerder was het 40 procent minder. De extra daling heeft waarschijnlijk te maken met de 
kerstperiode, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit. ‘Het is gebruikelijk dat in deze 
periode minder operaties worden uitgevoerd’, aldus een woordvoerder. 
 
Van de 73 ziekenhuizen zeggen er 21 niet alle kritieke planbare zorg binnen zes weken - om 
verdere schade voor de patiënt te voorkomen -  te kunnen leveren. Vorige week waren het 
er twintig. Nog steeds hebben alle ziekenhuizen de planbare zorg zoals knie- en 
heupoperaties afgeschaald en 37 ziekenhuizen doen er nu helemaal niet aan. 
 
Vorige week waren dit er 39. De ziekenhuizen doen dit om acute en semi-acute zorg - die 
binnen 24 uur moet worden verleend - wel te kunnen blijven bieden. Het door laten gaan 
van de urgentste zorg maakt 'opschaling van de capaciteit voor de (semi-)acute zorg (Covid 
en non-Covid) en kritieke planbare zorg nodig.’ Bron: AD, 28 december 2021. 
 
Hof in Karlsruhe heeft besloten dat rechten van kwetsbare mensen worden 
beschermd als ziekenhuizen in noodsituaties aan triage moeten gaan doen 
 
Het Grondwettelijk Hof in het Duitse Karlsruhe heeft besloten dat de rechten van kwetsbare 
mensen worden beschermd als ziekenhuizen tijdens de pandemie in noodsituaties aan 
triage moeten gaan doen. Negen personen met handicaps en onderliggende aandoeningen 
hadden zich eerder gemeld uit vrees benadeeld te worden als patiënten met de beste 
overlevingskansen voorrang zouden krijgen. 
 
De negen geven aan bij besmetting een verhoogd risico te hebben op een ernstig 
ziekteverloop. Het hof oordeelt nu dat niemand vanwege een handicap mag worden 
overgeslagen voor een mogelijk levensreddende behandeling. Politici moeten direct in actie 
komen om bindende regels op te stellen voor situaties waarin de urgentie van hulpvragen 
moet worden bepaald.  
 
Gehandicapten mogen volgens de Duitse grondwet niet gediscrimineerd worden, stippen de 
rechters aan. De overheid zou nu onvoldoende hebben geregeld om een eerlijke 
behandeling van die groep bij triage te garanderen. Medische organisaties hadden door de 
oplopende zorgdruk al richtlijnen opgesteld voor mogelijke triage, maar die zijn volgens het 
hof juridisch niet bindend. Bron: AD, 28 december 2021. 
 
Zo'n 24.000 Franse ic-verpleegkundigen krijgen vanaf januari 
een maandelijkse bonus van 100 euro 
 
Zo'n 24.000 Franse ic-verpleegkundigen krijgen vanaf januari een maandelijkse bonus van 
100 euro, zegt premier Jean Castex. Een 'onmisbare erkenning' voor de inspanningen van 
het verplegend personeel tijdens de coronapandemie, zo klinkt het. De regering wil de 
arbeidsomstandigheden voor deze groep verbeteren. 
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Gezondheidsminister Olivier Véran presenteert daarom volgende week nieuwe 
maatregelen tegen de personeelstekorten op de ic's. Frankrijk kampt momenteel met een 
snelle opmars van de Omikron-variant. Vorige week werden voor het eerst meer dan 
100.000 nieuwe corona-infecties binnen 24 uur gemeld. Bron: AD, 28 december 2021.  
 
Russische gezondheidsautoriteiten hebben de afgelopen 24 uur 21.922 
nieuwe coronabesmettingen vastgesteld 
 
De Russische gezondheidsautoriteiten hebben de afgelopen 24 uur 21.922 
nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Iets minder dan gisteren, toen er 23.210 positieve 
testen werden afgenomen. Er werden 932 overlijdens ten gevolge van Covid-19 
geregistreerd, twee sterfgevallen minder dan een dag eerder. Bron: AD, 28 december 2021. 
 

© AP — Zorgmedewerkers zijn druk met het zetten van coronaprikken in Moskou.  

De stroom van Nederlanders die dagje gaan shoppen of dineren in 

België zorgt daar voor ergernis 

De stroom van Nederlanders die de lockdown in eigen land ontwijken en een dagje gaan 
shoppen of dineren in België zorgt daar voor ergernis. Cathy Berx, de gouverneur van 
Antwerpen waar de winkels en horeca wel open zijn, noemt het 'niet erg sociaal, solidair of 
verstandig' dat er niet wordt geluisterd naar het verzoek om 'weg te blijven.’ 

Na gisteren is het ook vandaag weer extra druk op de wegen naar de Vlaamse havenstad, 
meldt de ANWB. Rond Breda staan enkele kilometers file. Juridische middelen om 
de Hollanders te weren, heeft Berx naar eigen zeggen niet. Ook de oproep van premier Rutte 
slaan de dagjesmensen in de wind. 

‘Ik zou denken dat dat nog veel meer impact heeft dan een gouverneur van Antwerpen’, zei 
Berx gisteren weten. Ook viroloog Marc Van Ranst is bezorgd om de Nederlandse toestroom. 
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‘Want ze ontlopen de maatregelen en ze kunnen hier geïnfecteerd worden, naar huis gaan en 
daar opgenomen worden als ze ernstig ziek zijn’, zegt de viruskenner in Het Nieuwsblad.  

Zorgen om de Omikron-variant heeft Van Ranst niet: ‘Daar hebben we er evenveel van, maar 
het moet wel binnen de perken blijven.’ Anderzijds herinnert de viroloog zich ook een tijd 
waarin de Belgen 'exact hetzelfde deden toen de terrassen hier niet open waren, maar wel bij 
hen.’ Bron: AD, 28 december 2021.   

Marc Van Ranst legt uit waarom de Omikron-variant minder ziekmakend 
is dan de Deltavariant 

De Vlaamse viroloog Marc van Ranst legt bij Het Laatste Nieuws uit waarom de Omikron-
variant minder ziekmakend is dan de Deltaversie. ‘Een deel van de verklaring is dat we 
eigenlijk al wat immuniteit hebben opgebouwd, door een infectie gehad te hebben of 
door vaccinaties en boosters’, zegt Van Ranst.  

‘Een tweede reden is dat Omikron zich vaker nestelt aan de receptoren die in de bovenste 
luchtwegen zitten, terwijl de deltavariant en andere varianten de receptoren in de lagere 
luchtwegen, diep in de longen, gingen bezetten’, aldus Van Ranst. Omikron veroorzaakt 
daarom vaker bovenste luchtwegeninfecties 

Besmette personen krijgen in de meeste gevallen niet meer dan een verkoudheid, volgens de 
viroloog. Er is dus minder kans op gevaarlijke longontstekingen. Op dit moment is de 
Omikron-variant bij onze zuiderburen goed voor zo'n zestig procent van de dagelijks 
vastgestelde coronabesmettingen. Bron: AD, 28 december 2021. 

Dat er een piek zal komen in het aantal coronabesmettingen door de Omikron-variant, lijkt 
volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) ‘onvermijdelijk.’ De variant neemt momenteel al 
zestig procent van het totaal aantal besmettingen voor zijn rekening, en dat percentage zal 
alleen maar stijgen. Hoewel de besmettingscijfers voorlopig nog lijken te dalen, zal daar snel 
een einde aan komen. ‘Onder de daling van delta zit een stijging van Omikron’, zegt Van Ranst 
bij HLN LIVE. Goed nieuws is wel dat Omikron minder ziekmakend is dan andere varianten.  

De stijging in het aantal besmettingen is nu al stilaan te zien. Zo zijn er bij twintigers, vooral 
in Brussel, drie procent meer infecties dan een week geleden. ‘Dat is ook zo in andere landen 
waar Omikron is geconstateerd. Het geeft soms een vals beeld van de hospitalisaties, 
aangezien jongeren geen of minder last hebben van ernstige corona-infecties. We moeten 
afwachten wat het gaat geven bij ouderen, die in ons land wel goed geboosterd zijn’, aldus Van 
Ranst.  

Volgens de viroloog hangt de ernst van de piek af van de mate waarin we de coronaregels 
opvolgen. ‘Het is zaak om die piek zo klein mogelijk te houden.’  

Van Ranst legt bovendien uit waarom de Omikron-variant minder ziekmakend is dan delta. 
‘Een deel van de verklaring is dat we eigenlijk al wat immuniteit hebben opgebouwd, door een 
infectie gehad te hebben of door vaccinaties en boosters’, klinkt het.  

‘Een tweede reden is dat Omikron zich vaker gaat nestelen aan de receptoren die in de 
bovenste luchtwegen zitten, terwijl de deltavariant en andere varianten de receptoren in de 
lagere luchtwegen, diep in de longen, gingen bezetten’, zegt Van Ranst. Omikron veroorzaakt 
dus vaker bovenste luchtwegeninfecties, waardoor besmette mensen in de meeste gevallen 
niet meer dan een verkoudheid krijgen. Volgens de viroloog is er dus minder kans op 
gevaarlijke longontstekingen.  

Van Ranst onderlijnt dat de druk op de ziekenhuizen nog steeds te hoog is, aangezien mensen 
met een deltabesmetting vaak langer op de dienst intensieve zorg liggen dan 
Omikronpatiënten. Het grootste probleem dat de piek echter zal veroorzaken, is dat heel wat 
mensen in quarantaine zullen moeten en dan niet kunnen gaan werken.  
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‘Er gaat zeker meer belasting zijn voor huisartsen en apothekers. Ook gaan heel wat mensen 
ziek zijn en in quarantaine moeten. Dan heb je net zoals in andere landen de kans op 
problemen in verschillende sectoren waar heel wat mensen tegelijkertijd ziek zijn’, legt de 
viroloog uit.  

Vandaag is het precies één jaar geleden sinds het allereerste vaccin in ons land werd 
toegediend. Van Ranst is tevreden met de Belgische vaccinatiegraad. Zo kreeg 76 procent van 
de hele Belgische bevolking al twee doses. ‘Alles kan altijd beter, maar we mogen tevreden zijn 
met het resultaat’, klinkt het. Over het invoeren van extra maatregelen, zoals het 1G-beleid, 
zegt Van Ranst dat we ‘daar goed over moeten nadenken.’ Volgens hem mag zo'n beleid 
namelijk niet zorgen voor polarisatie of meer tegenzin bij de anti-vaccinatiebeweging.  

De viroloog zegt tot slot dat iedereen die een booster wil, die ook zo snel mogelijk moet krijgen. 
Bovendien gelooft Van Ranst dat nog meer mensen zich zullen laten vaccineren zodra ze zelf 
mogen kiezen welk vaccin ze krijgen. Bron: HLN, 28 december 2021. 

 

De Rotterdamse ziekenhuizen zijn maandag massaal begonnen met het zetten van 
boosterprikken in Ahoy. © Frank De Roo 

In deze hal worden 20.000 boosterprikken per dag gezet: 'Het is heerlijk 
om hier te staan’  

Honderden mensen stonden maandagmiddag in de rij voor een boosterprik in Ahoy. De 
Rotterdamse ziekenhuizen zijn daar massaal begonnen met het zetten van het extra vaccin. 
Zo’n 220 medewerkers van het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland en 
Spijkenisse Medisch Centrum zijn ingevlogen om de GGD een handje te helpen. 

Willy Groeneveld (54) heeft met haar man ‘lang in de rij gestaan’, maar klagen doet ze niet. ‘Ik 
ben blij dat we geholpen worden.’ Zij komt uit Brielle, waar de dichtsbijzijnde priklocatie 
Hellevoetsluis vol zat. ‘Ik wil het virus zo snel mogelijk onder de knie krijgen en voorkomen 
dat iemand door mij besmet raakt. Ik hoop dat er snel meer vrijheden komen.’ Bron: AD, 28 
december 2021. 
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Eerste dertigers zijn aan bod voor de boosterprik 

De eerste dertigers zijn aan bod voor de boosterprik. Wie geboren is in de jaren 1981 of 
1982 kunnen online een prikafspraak maken, twitter coronaminister De Jonge. De 
boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of na herstel 
van corona. Mensen kunnen niet kiezen welk vaccin ze krijgen: de prik wordt gezet 
met Moderna of Pfizer Bron: AD, 28 december 2021.  

Sandra Lindsay was de eerste Amerikaan die ingeënt werd en is nu het 
gezicht van de grootste vaccinatiecampagne in VS 

De New Yorkse verpleegster Sandra Lindsay was de eerste Amerikaan die ingeënt werd tegen 
het coronavirus. Nu is ze het gezicht van de grootste vaccinatiecampagne in de Verenigde 
Staten. De vaccinactiviste die vorig jaar op 14 december haar eerste prik kreeg, duikt overal 
op. ‘Ik moedig mensen die met vragen zitten aan om met deskundigen, betrouwbare 
wetenschappers, te praten om antwoorden te krijgen’, zegt Lindsay. ‘Ik laat ze weten dat het 
prima is om vragen te stellen.’  

 

© AP — Sandra Lindsay was de eerste Amerikaan die een coronaprik kreeg en trekt nu 
anderen over de streep om zich ook te laten vaccineren. 

Lindsay, die op de ic-afdeling van het Jewis Medical Center in de wijk Queens werkt, werd 
een paar dagen nadat de Amerikaanse medicijnautoriteit noodgoedkeuring verleende aan 
het Pfizer-vaccin ingeënt. Als geen ander zag ze de verwoestende gevolgen van het coronavirus 
en bood zich aan als vrijwilliger. ‘Ik voelde me gebroken, verslagen, doodmoe en opgebrand’, 
vertelt ze. ‘Ik was getuige van het enorme verlies aan levens en levensonderhoud.’ 

De eerste vaccinatie werd live uitgezonden op televisie en maakte van Lindsay een landelijke 
beroemdheid. De van oorsprong Jamaicaanse kreeg van president Biden de 'Outstanding 
American by Choice'-onderscheiding. Een erkenning voor genaturaliseerde Amerikanen die 
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zich inzetten voor de gemeenschap. Nu de Omikron-variant om zich heen slaat in de VS voelt 
Lindsay dat er nog steeds veel twijfel en onduidelijkheid bestaat rond de vaccinaties.  

Reden voor Lindsay om haar bekendheid in te zetten en mensen te informeren. Veel 
Amerikanen van buitenlandse afkomst wantrouwen de vaccins, denken dat ze het niet nodig 
hebben zolang ze gezond leven of geloven dat de overheid de prik gebruikt om hun gangen na 
te gaan. Door deze mensen erop te wijzen dat ook zij haar eigen onderzoek heeft gedaan, wil 
ze hen over de streep trekken. ‘Miljoenen over de gehele wereld zijn gevaccineerd zonder 
noemenswaardige bijwerkingen’, drukt zij hen op het hart. Bron: AD, 28 december 2021. 

 

Mees © Marieke Veldman/De Hoogstraat 
 
Mees (14) uit Oss kreeg in december 2020 corona, een jaar later 
revalideert hij nog steeds zeer intensief 
 
Mees is 14, komt uit Oss, kreeg een jaar geleden corona en revalideert nu nog steeds. Zeer 
intensief. En dat terwijl er weinig aan de hand leek in december 2020. Hij was een beetje 
snotterig en moest vaak hoesten, dat was alles. 
 
De eerste twee weken nadat hij corona had gehad, voelde hij zich best goed. Maar toen begon 
het. Spierpijn, hoofdpijn, en hij was zó moe. Op school kon hij zich nauwelijks meer 
concentreren. Mees van Kooten zat in de brugklas van het TBL in Oss, en bijna elke dag was 
hij na een paar uur hélemaal op.  
 
Mees: ‘Daarom deed ik nog maar vier vakken, met elke dag één uur les. Dat lukte net. Ik zit 
nu in 2 atheneum. Mijn vrienden begrepen het eerst niet zo. Maar nu begrijpen ze wel dat het 
menens is. Ik wil wél, maar het gaat gewoon niet.’ 
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Na de uitzending van het Jeugdjournaal kreeg ik online wel vervelende reacties. ‘Zó, die jongen 
kan goed acteren’, bijvoorbeeld. Maar zij voelen niet wat ik voel.  
 
Voor hij ziek werd, sportte Mees vijf keer per week, nu was hij al blij als hij de trap op kwam. 
In het voorjaar vertelde Mees erover op het Jeugdjournaal. Hij hoopte toen dat hij er snel vanaf 
zou zijn, maar daarna ging het alleen maar bergafwaarts. 
Daarom volgt hij nu zes weken lang intern een revalidatietraject in revalidatiecentrum De 
Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Dat doet hij op een afdeling voor kinderen en jongeren met 
onbegrepen lichamelijke klachten. Alleen in het weekend is hij thuis. 
 
En dus zit Mees nu bij te komen van zijn dagelijkse uurtje fysiotherapie. Hij moest een 
hindernisbaan volgen en daarbij ook nog eens nadenken, want het spel pim-pam-pet was in 
de hindernisbaan verwerkt. ‘Hoe het met me gaat? Ik ben blij dat ik hier nu ben. Ik zit nu in 
mijn derde week en de eerste weken waren vooral opstarten begreep ik. Ik geloof dat het nu 
pas echt gaat beginnen.’   
 

 
Mees tijdens de fysiotherapie © Marieke Veldman  

Bij De Hoogstraat gaat het erom dat jongeren als het ware een reset krijgen, dat hun 
belastbaarheid weer wordt vergroot. Niet door keihard te trainen, maar door de juiste balans 
te zoeken en steeds een stapje verder te gaan. 

Mees hoopt dat ook te bereiken. Dat hij nu in Utrecht zit, vindt hij fijn. Niet alleen omdat hij 
nu goed kan werken aan zijn herstel, maar óók omdat nu voor iedereen duidelijk is wat de 
ernst is van zijn klachten. Mees: ‘De meeste mensen steunen me, maar na de uitzending van 
het Jeugdjournaal waren er online wel mensen die negatief reageerden. Die zeiden: ‘Zó, die 
jongen kan goed acteren.’ Of: ‘Hoeveel geld heeft hij dáár voor gekregen?’  

‘Wat ik daarmee moet? Niets. Ik voel dit en zij voelen het niet. Eigenlijk zou je willen dat ze 
een paar dagen hetzelfde ervaren als ik. Dan weten ze wel beter.’  

En hij vervolgt: ‘Mijn moeder, mijn vader, mijn twee broers en mijn zusje hebben ook corona 
gehad. Mijn moeder heeft ook nog héél veel klachten, de anderen niet. Mijn moeder begint 
volgende week ook aan een revalidatietraject omdat het bij haar ook maar niet beter wordt.’ 
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Mees krijgt bij de Hoogstraat fysiotherapie en concentratieoefeningen, maar bijvoorbeeld ook 
een programma dat Beter Op Weg heet. 

Mees: ‘Dat is meer therapie waar je alleen praat, waarin je leert hoe je ermee om kunt gaan, 
met je gevoelens ook. Verder zit ik hier met andere kinderen en jongeren met onbegrepen 
lichamelijke klachten zoals vermoeidheid. Dat geeft wel een band. We steunen elkaar en we 
hebben het ook leuk samen.’  

Mees heeft er gelukkig weer vertrouwen in dat het straks weer beter met hem zal gaan. En dat 
is vooral dankzij dit traject. ‘Ja, zeker nu ik hier zit. Ik heb vóór dit traject wel eens gedacht 
dat ik nooit meer beter zou worden. Toen had ik het wel zwaar ja.’  

Joep van den Broek d’Obernan is Mees zijn behandelend arts. ‘Mees volgt het programma voor 
jongeren met zogeheten somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Dat 
betekent dat bij onderzoeken in het ziekenhuis alles er goed uit ziet, maar dat de jongeren wel 
véél klachten hebben. Vaak zijn er verschillende factoren die meespelen en corona kan bij 
Mees de uitlokkende factor geweest zijn.’ 

‘Wat we zien is dat de jongeren in een soort vicieuze cirkel terecht zijn gekomen. Ze zijn uit 
balans geraakt, en het ene lokt weer het volgende uit. Als een jongere bijvoorbeeld steeds erg 
moe is en veel op bed gaat liggen, dan heeft dat tot gevolg dat de conditie vermindert en 
spiermassa afneemt, wat weer zorgt voor meer moeheid. Dat kan je dan weer somber maken, 
waardoor je nóg minder gaat doen. En wat dan de initiële oorzaak van de klachten was, dat 
is dan niet meer zo belangrijk.’ 

Van den Broek d’Obernan stelt dat het vooral belangrijk om te kijken hoe je daar weer uitkomt. 
‘Dat doen we hier door het gedoseerd op te bouwen. We gaan met de jongeren weer geleidelijk 
toe naar activeren, maar daarbij is het belangrijk dat je niet doorschiet, je moet overbelasting 
voorkomen. De jongeren worden mede daarom thuis ook nog vijf weken ambulant begeleid. 
In het programma zit ook veel uitleg over hoe dit mechanisme werkt, fysiek, psychisch en 
sociaal. Door inzicht in hun klachten en uitleg over de vicieuze cirkel begrijpen de jongeren 
ook beter hoe ze er weer uit kunnen komen, hoe ze weer grip en vertrouwen kunnen krijgen. 
Dat is héél belangrijk.’ Bron: BD, 28 december 2021. 

Apple voerde onlangs opnieuw een mondkapjesplicht in voor al zijn 
Amerikaanse winkels 

Apple voerde onlangs opnieuw een mondkapjesplicht in voor al zijn Amerikaanse winkels. Het 
techbedrijf heeft nu zijn twaalf vestigingen in New York gesloten voor winkelend publiek, 
omdat het aantal besmettingen met Omikron snel toeneemt in de stad. Drie Apple Stores 
gingen dicht wegens coronabesmettingen onder het personeel. 

Klanten kunnen nog wel bestellingen komen ophalen. Ook heeft Apple het moment waarop 
personeel weer verplicht naar kantoor moet uitgesteld. Eigenlijk moesten zij vanaf 1 februari 
weer op het werk verschijnen, maar dat vindt de iPhone-maker geen goed idee. Een nieuwe 
datum is nog niet geprikt. Bron: AD, 28 december 2021. 

Aantal dagelijkse coronabesmettingen in Turkije is gisteren gestegen 
met dertig procent 

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in Turkije is gisteren gestegen met dertig procent, 
blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. De hoogste stijging dit jaar. Het 
ministerie waarschuwt voor de snelle verspreiding van de Omikron-variant. De 
besmettingscijfers in Turkije lagen de afgelopen maand rond de 20.000 per dag. Gisteren 
werden er echter 26.099 gemeld. 

In oktober lag het dagelijkse aantal ongeveer op 30.000. ‘De Omikron-variant verspreidt 
zich sneller dan andere varianten’, zeg gezondheidsminister Fahrettin Koca op Twitter. ‘Doe 
voorzichtig en haal je boostershot.’ Omikron zou verantwoordelijk zijn voor ruim tien procent 
van de Turkse coronabesmettingen, zei Koca dit weekend. De eerste gevallen werden op 11 
december vastgesteld. Bron: AD, 28 december 2021.  
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Australië wordt door de Omikron-variant opnieuw geconfronteerd 
met torenhoge coronacijfers 

Australië wordt door de Omikron-variant opnieuw geconfronteerd met torenhoge 
coronacijfers. Terwijl het land amper begonnen is met het heropenen van de economie en de 
grenzen worden vandaag 11.264 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ook werden er in het 
afgelopen etmaal vijf sterfgevallen geregistreerd, maar of het hier ook om Omikron gaat, wordt 
niet gezegd. 

Ondanks het feit dat 90 procent van de Australiërs boven de 16 jaar is gevaccineerd, denken 
meerdere deelstaten eraan de coronamaatregelen te verscherpen. Sommige staten hebben 
mondkapjes en het gebruik van de QR-code op openbare plaatsen alweer 
ingevoerd. Duizenden medewerkers van de horeca-, entertainment- en luchtvaartsector 
zitten thuis in isolatie, met geannuleerde shows, gesloten restaurants en vertraagde vluchten, 
tot gevolg. 

De nieuwe uitbraken zorgen ook voor discussie over de reisrestricties. De 
Australische grenzen zijn nog grotendeels gesloten voor buitenlanders, maar ingeënte 
Australische ingezetenen mogen zonder quarantaine het land in. Ook sommige hoogopgeleide 
arbeidskrachten en studenten worden toegelaten. Sommige deelstaten verzetten zich nu 
echter tegen de versoepelingen en houden de grenzen gesloten. Bron: AD, 28 december 2021. 

Wat gaat Omikron ons brengen? Nog steeds is er niemand die het weet 

Terwijl Omikron in razend tempo de Deltavariant van het coronavirus van het Europese 
continent verdringt, proberen wetenschappers chocola te maken van de nu beschikbare data. 
Eenvoudig is dat niet.   

Door de angst voor de nieuwe variant van het coronavirus zette het kabinet ruim een week 
geleden zo’n beetje het hele land op slot. Het wachten is nu op wetenschappelijke data die 
vertellen of dat de juiste beslissing was. Dat onderzoek is er nog maar mondjesmaat, omdat 
de Omikron-variant nog zo nieuw is. 

Vorige week verschenen de eerste wetenschappelijke rapporten die de hoop aanwakkeren dat 
Omikron minder ziek maakt dan eerdere coronavarianten. In Zuid-Afrika, Engeland en 
Denemarken werd onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat Omikron voor minder 
ziekenhuisopnamen lijkt te zorgen dan de deltavariant. Volgens het Britse onderzoek loopt 
een patiënt met Omikron 20 tot 25 procent minder risico om in het ziekenhuis te komen, en 
daalt de kans om een dag of langer een ziekenhuisbed te bezetten zelfs met 40 tot 45 procent.  

Een voorzichtige opsteker, waar wel iets tegenover staat. De Omikron-variant is veel 
besmettelijker dan zijn voorganger. Een vooraanstaande Amerikaanse epidemioloog sprak 
vorige week zelfs van de snelst verspreidende infectieziekte die hij ooit bij mensen had gezien. 
Het leidt ertoe dat Omikron Delta in razend tempo verdringt. 

In verschillende Europese landen breekt de nieuwe variant daarmee besmettingsrecords. In 
Denemarken werden gisteren meer dan zestienduizend positieve coronatests geregistreerd, 
een twijfelachtige mijlpaal.  

En in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stopt de teller de laatste dagen ergens rond of 
boven de honderdduizend besmettingen. In Londen heeft een op de tien tot twintig mensen 
op dit moment corona, vooral door Omikron.  

In Nederland daalt het aantal positieve tests al even, maar de vraag is hoelang dat zo blijft. 
Amsterdam, waar Omikron in ons land het eerste voet aan de grond kreeg, heeft inmiddels 
alweer te maken met een stijging in besmettingsaantallen. ‘Volkomen logisch’, noemt viroloog 
aan het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong die kerende trend. ‘Je hebt te maken 
met een variant die zich ondanks maatregelen elke twee à drie dagen verdubbelt. In Rotterdam 
zie je nu ook al dat de daling van het aantal besmettingen gestopt lijkt. Daar zul je de komende 
dagen ook een stijging zien, verwacht ik. En daarna zal de rest van het land volgen.’ 
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Patiënten van twee Haagse huisartsenpraktijken krijgen bij Hockeyclub HDM een 
boosterprik. © ANP  

Er wordt gesuggereerd dat Omikron zich mede sneller kan verspreiden omdat mensen de 
nieuwe variant van het coronavirus sneller doorgeven; ze zouden binnen twee tot drie in plaats 
van vier tot vijf dagen al besmettelijk zijn. ‘Ik heb dat in buitenlands onderzoek ook gelezen’, 
bevestigt Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid. ‘Het zou komen doordat het 
virus zich op een andere plek in het lichaam hecht.’  

De snellere verspreiding van Omikron zou kunnen zorgen voor een misschien hevige maar 
kortere besmettingenpiek dan bij voorgaande coronavarianten, wordt door sommige 
wetenschappers geopperd. Zoiets gebeurde recent ook in een provincie in Zuid-Afrika. Maar 
daar is het zomer, en dat maakt een vergelijking met Europa lastig.  

De verwachting is dat Omikron de komende weken ook de oudere doelgroepen zal bereiken. 

Voorlopig gaat Omikron ook in Nederland vooral rond onder jongere doelgroepen, die minder 
kwetsbaar zijn voor corona. Daardoor is het nog steeds moeilijk om te zeggen wat het effect 
van de variant is op het aantal ziekenhuisopnamen. In Denemarken was gisteren een lichte 
stijging waarneembaar. Van de ruim zeshonderd patiënten hadden er 51 de Omikron-variant. 

Ook in Engeland nam het aantal patiënten eind vorige week toe. Maar vooralsnog zijn de 
grafieken met patiëntenaantallen niet alarmerend, meldt de Amsterdamse ic-chef Armand 
Girbes, die de situatie via bevriende collega's in omliggende landen op de voet volgt. ‘Het lijkt 
allemaal vrij stabiel. Fingers crossed.’ 

De verwachting is dat Omikron de komende weken ook de oudere doelgroepen zal bereiken. 
Pas dan komt er een duidelijker antwoord op prangende vragen. Hoe verhouden de snellere 
verspreiding en de lagere kans op ziekenhuisopname zich tot elkaar? Hoeveel hebben ouderen 
en kwetsbaren aan hun eerste twee vaccinaties, en aan hun recent ontvangen boosterprik? 
Hoeveel milder dan Delta is Omikron precies voor niet-gevaccineerden? 
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In Londen is de horeca ondanks hoge besmettingsaantallen open. © EPA 

Dan zal ook blijken welke regeringsleider op dit moment de juiste stappen zet. Is het onze 
premier Mark Rutte, die met zijn kabinet en adviseurs koos voor een bijna totale lockdown en 
daarmee het aantal besmettingen vooralsnog binnen de perken houdt? Of zijn Britse evenknie 
Boris Johnson, die de bevolking in Engeland ondanks vele tienduizenden besmettingen per 
dag nauwelijks extra beperkingen oplegt? 

Het is een rekensom die op dit moment simpelweg nog niet te maken is, zegt OMT-lid Menno 
de Jong. ‘Er zijn te veel factoren die we nog altijd niet helder in beeld hebben. Maar op basis 
van de gegevens die ik nu heb gezien, word ik wel steeds hoopvoller dat we in Nederland de 
juiste maatregelen hebben genomen. Met een effectieve boostercampagne kunnen we veel 
ellende voorkomen. We hebben met deze lockdown tijdig ingegrepen en tijd gekocht om ons te 
wapenen - tegen hoge kosten, moet ik daar wel even bij zeggen. Maar meer dan dit kunnen 
we niet doen. Vanaf nu is het gewoon afwachten.’ Bron: AD, 28 december 2021.  

In Adelaide is een 19-jarige man aangehouden omdat hij een avondje ging 
stappen terwijl hij wist dat hij besmet  

In de Australische stad Adelaide is een 19-jarige man aangehouden omdat hij een avondje 
ging stappen terwijl hij wist dat hij besmet was met Covid-19. Hij wordt aangeklaagd en kan 
een boete van 20.000 Australische dollars (12.776 euro) of twee jaar gevangenisstraf krijgen. 
De man is op borgtocht vrijgelaten en moet op 18 februari voorkomen. 

Australië heeft op dit moment door de Omikron-variant te maken met de grootste corona-
uitbraak in het land tot nu toe. In de drie grootste staten New South Wales, Victoria en 
Queensland werden dinsdagochtend (lokale tijd) bijna 10.000 nieuwe besmettingen 
gerapporteerd. Meer dan 90 procent van de Australiërs boven de 16 jaar oud is gevaccineerd. 

Door de nieuwe uitbraak geldt er weer een landelijke plicht om een mondkapje te dragen, 
maar een nieuwe landelijke lockdown komt er niet, zei premier Scott Morrison vorige week. 
Bron: AD, 28 december 2021.  

Het aantal coronabesmettingen op de Caribische eilanden is binnen een 
week tijd meer dan verviervoudigd 

Het aantal coronabesmettingen op de Caribische eilanden van het Koninkrijk is binnen een 
week tijd meer dan verviervoudigd. Op 20 december waren er 672 geregistreerde gevallen op 
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Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba samen, op 27 december was 
dat aantal gestegen tot 2879. 

Vooral op Curaçao en Aruba is de toename fors. Op Curaçao ging het in een week van 232 
naar 1511, op Aruba van 267 naar 1105. Sint Maarten kende een stijging van 59 naar 136, 
Bonaire bleef gelijk op 111. Saba steeg van drie op 22 december naar zestien op 27 december. 
Op Sint Eustatius zijn al langere tijd geen besmettingen geregistreerd. 

Opvallend is dat het aantal ziekenhuisopnames relatief laag is gebleven. Op alle eilanden 
samen liggen 22 personen met Covid-19 in het ziekenhuis, zes Arubaanse coronapatiënten 
worden op de intensive care van een ziekenhuis in Colombia behandeld. 

De Omikron-variant is tot nu toe alleen op Curaçao en Aruba vastgesteld. Maar het vermoeden 
bestaat dat die inmiddels ook andere eilanden heeft bereikt. Bron: AD, 28 december 2021. 

Tempo van de boostervaccinaties gaat verder omhoog. 

Het tempo van de boostervaccinaties tegen het coronavirus gaat verder omhoog. Ongeveer 
1,16 miljoen volwassenen kregen vorige week een oppepprik. Dat is bijna evenveel als in de 
twee voorgaande weken bij elkaar. 

In totaal hebben nu bijna 3 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deelt nog geen overzicht van de deelname per leeftijdsgroep. 

Ook hebben zo'n 130.000 mensen een aanvullende vaccinatie gekregen. Deze mensen hebben 
een ernstige afweerstoornis waardoor ze na de eerste twee prikken misschien niet genoeg 
bescherming tegen het coronavirus hebben opgebouwd. 

Als de boosterprikken en de aanvullende prikken bij elkaar worden opgeteld, hebben 3,12 
miljoen mensen een extra prik ontvangen. Dat komt neer op ongeveer 20 procent van alle 
volwassenen. Bron: AD, 28 december 2021. 

Via Facebook zijn er veel vragen over hoe RIVM test op verschillende 
coronavarianten 

Via Facebook krijgen wij veel vragen binnen van mensen over op welke manier het RIVM test 
op de verschillende coronavarianten. 

In de zogenoemde 'kiemsurveillance' onderzoekt het RIVM wekelijks steekproefsgewijs 
monsters van mensen die positief zijn getest in een GGD-teststraat of ziekenhuis. Uit de 
analyse van die steekproeven haalt het RIVM onder meer de informatie over welke 
coronavarianten in welke mate voorkomen in Nederland. 

De Omikron-variant van het coronavirus is dominant geworden in Nederland. Dat betekent 
dat het bij meer dan de helft van alle vastgestelde besmettingen om die virusversie gaat. Bron: 
AD, 28 december 2021. 

Frankrijk verscherpt de coronamaatregelen 

Frankrijk verscherpt de coronamaatregelen. Fransen moeten indien mogelijk minimaal drie 
dagen per week thuiswerken. Er mag niet meer gegeten of gedronken worden in openbaar 
vervoer over lange afstanden. De maximale grootte voor publiek bij evenementen wordt 
teruggebracht naar 2000 personen binnen en 5000 buiten, aldus premier Jean Castex tijdens 
een persconferentie. Mondkapjes kunnen ook verplicht worden gesteld in stadscentra, maar 
dat bepaalt het lokale stadsbestuur. 

Vanaf 15 januari past Frankrijk de coronapas aan. De bestaande wordt vervangen door 
een vaccinatiepas. Negatieve tests zijn dan niet meer voldoende om toegang te krijgen tot een 
evenement of horecagelegenheid. De huidige pas wordt volgens media vervangen omdat die te 
vaak wordt vervalst. 
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Fransen kunnen vanaf dinsdag drie maanden na hun tweede inenting tegen het coronavirus 
een boosterprik krijgen. Dat heeft premier Jean Castex maandag bekendgemaakt nadat de 
Franse gezondheidsautoriteit HAS dat vrijdag had aanbevolen. Eerder was die termijn vijf 
maanden en sinds vrijdag was die even vier maanden. Bron: AD, 28 december 2021.  

Art Rooijakkers in thuisquarantaine met tweelingdochters: ‘Stuur hulp!’ 

Art Rooijakkers vraagt zijn volgers op Instagram om hulp. De presentator zit namelijk voor de 
‘zoveelste’ dag in thuisquarantaine, maar met zijn twee kinderen van 4,5 jaar valt dat niet 
mee, zo laat hij in zijn Stories weten. 

‘Thuisquarantainedagzoveel met een tweeling van 4,5 jaar’, schrijft Art bij een foto van een 
tafel die bezaaid is met knutselspullen van zijn twee dochters Puk en Keesje. De presentator 
heeft bij zijn foto stickers toegevoegd met de tekst ‘Send help’ (stuur hulp). Ook is een positieve 
zelftest te zien. 

Op een tweede post lijkt Art last te hebben van waanbeelden. ‘Inmiddels staat er een flamingo 
op het aanrecht, of is dit een koortsdroom?’, grapt hij. Bron: AD, 28 december 2021.  

Kort geding: ‘Stop direct met lockdown, mensen willen door met hun 
leven’ 

De  gevolgen van de harde lockdown zijn zo ingrijpend, dat ze per direct zou moeten worden 
beëindigd. ‘Deze lockdown gaat in tegen de fundamentele rechten van de Nederlandse 
bevolking’, betoogde advocaat Bart Maes in een kort geding in de rechtbank in Den Haag. De 
Staat wil de lockdown zeker tot 14 januari handhaven. 

Het kort geding tegen de huidige lockdown werd aangespannen door vijf individuele personen. 
Volgens Maes gaat het om studenten, mensen uit het onderwijs en ondernemers. ‘Zij hebben 
allemaal te lijden onder deze situatie. De studenten zitten te verpieteren op hun kamertje, de 
ondernemers zien hun bedrijven kapot gaan.’ Zij zouden worden aangetast in, onder meer, 
hun recht op vereniging. 

Volgens de advocaat, die al vaker procedures tegen het coronabeleid voerde, is de lockdown 
ingevoerd ‘op basis van aannames.’ ‘De bezetting van ziekenhuisbedden daalde al een tijdje, 
maar de al bestaande avondlockdown werd deze maand niet afgeschaft, maar werd juist 
strenger.’ Dat gebeurde omdat OMT en kabinet vrezen dat de opkomst van de Omikron-variant 
voor veel meer besmettingen en daardoor weer meer ziekenhuisopnames zal zorgen. Volgens 
de eisers is het helemaal niet zeker dat Omikron voor meer mensen in het ziekenhuis zal 
zorgen.  ‘Het enige wat zeker is, is dat de schade van de lockdown elke dag toeneemt’, stelt 
het juridische team. 

Maes:  ‘Het  land wordt door een overijverig OMT in een depressie gestort, op basis van 
onzekere cijfers. We moeten een grens trekken. Hoeveel levens moeten er nog verwoest 
worden?’ Hij verzocht de rechtbank ‘de lockdown per direct op te heffen.’  

Het land wordt door een overijverig OMT in een depressie gestort, aldus advocaat Bart Maes. 

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat een slecht idee. ‘De maatregelen zijn zwaar, 
dat zal niemand ontkennen, maar er is zeker rechtvaardiging voor de inbreuk die op rechten 
van mensen wordt gemaakt’, stelde landsadvocaat Jannetje Bootsma. Dat de bezetting in de 
ziekenhuis daalt, komt door de maatregelen die tijdens de avondlockdown zijn genomen. ‘We 
zijn over de vierde golf heen, maar dat neemt niet weg dat de bezetting in de ziekenhuizen nog 
hoog is en de situatie in de zorg nog zorgelijk.’  

Daar komt nu de Omikron-variant bij. ‘Die zal eind december dominant zijn in Nederland. De 
vraag is dus niet of die nieuwe golf er komt, maar hoe snel hij komt en hoe hoog hij zal zijn’, 
stelde Bootsma. Vlak na het kort geding maakte het RIVM bekend dat de Omikron-variant 
inmiddels al dominant is.  ‘Omikron verspreidt zich sneller en vaccins bieden minder 
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bescherming. Dat leidt tot grote onzekerheden wat betreft de bezetting van de 
ziekenhuisbedden. Je kunt niet wachten met het nemen van maatregelen totdat de 
ziekenhuizen weer vol liggen. Het gaat om grote aantallen, we zijn al snel te laat.’  

De staat stelt ook dat het kabinet zich baseert op het ‘medisch-epidemiologisch advies van 
het OMT, terwijl de eisers conclusies trekken uit cijfers waarin ze niet deskundig zijn.’ ‘Het is 
echt nog veel te vroeg om te zeggen dat  allemaal wel meevalt met de Omikron-besmettingen, 
veel is juist nog onzeker.’ 

De huidige lockdown werd op zaterdagavond 18 december aangekondigd tijdens een 
persconferentie van de demissionaire bewindslieden Mark Rutte en Hugo De Jonge en ging 
een dag later in. Inmiddels zijn alle onderwijsinstellingen, horeca, winkels en de meeste 
sportfaciliteiten gesloten. Groepsvorming buiten mag niet. Alleen supermarkten en andere 
essentiële dienstverlening mag tot 20 uur 's avonds zijn geopend. De lockdown duurt zeker 
tot 14 januari. Begin januari besluit het kabinet of en zo ja wanneer basis- en middelbare 
scholen weer open gaan.  

De rechtbank doet op 4 januari uitspraak. Tien dagen voor het mogelijke einde van de 
lockdown dus. Bron: AD, 28 december 2021. 

 

Cornald Maas  © Brunopress 
 
Cornald Maas ondanks prikken flink ziek: 'Toch in de klauwen van 
corona’ 
 
Cornald Maas (59) is besmet met het coronavirus, ondanks dat hij naar eigen zeggen twee 
keer gevaccineerd is en vorige week een boosterprik heeft gehad. ‘Tot niks in staat’, schrijft 
hij op Twitter. 
 
Maas zegt recentelijk zes (snel-)tests te hebben gedaan, die stuk voor stuk aangaven dat hij 
geen corona had. Toch blijkt Maas nu het virus te hebben. ‘Ondanks twee vaccinaties, ‘n 
booster (week geleden) en zes negatieve (snel-)tests in vijf dagen nu toch in de klauwen van 
corona - en hoe’, laat hij zijn volgers weten. 
 
De presentator benadrukt dat het coronavirus niet simpelweg als een griepje voelt. ‘Tot niks 
in staat’, aldus Maas, die aan deze site laat weten erg voorzichtig te zijn geweest. ‘Het effect 
van de booster is er pas na twee weken, En tja, ook als je zorgvuldig alle voorschriften naleeft 
en je je steeds laat testen kan dit je dus overkomen. Waarbij ik denk: zonder vaccinaties etc. 
nog zieker.’ 
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Maas kan ondertussen op veel steun rekenen van zijn collega’s en vrienden. ‘Get well soon’, 
schrijft AD-columnist Heleen van Royen. Ook cabaretier Claudia de Breij en acteur Jacob 
Derwig wensen Maas veel sterkte. 
 
Een boosterprik biedt geen garantie dat je niet meer besmet raakt, maar is volgens RIVM-baas 
Jaap Van Dissel een ‘opfrissing’ voor het afweersysteem, die vooral nuttig is vanwege de 
oprukkende Omikron-variant. Ook andere experts raden de boosterprik met klem aan. ‘Je zet 
je immuunsysteem op een waakzamere stand tegen het virus,’ liet veldepidemioloog Amrish 
Baidjoe weten. Bron: AD, 28 december 2021.  

Baankansen voor jongeren na lockdown groter dan voor crisis, vooral 
voor hoger opgeleide 

De baankansen van jongeren zijn na de lockdown van begin dit jaar gemiddeld genomen 
hersteld tot boven het niveau van voor de coronapandemie. Wel is het verschil groter geworden 
tussen de kansen voor  

Wie afstudeert van de universiteit of het hbo had al relatief goede kansen op een baan, en die 
kansen zijn alleen maar toegenomen. De relatief lage baankansen voor bijvoorbeeld mbo’ers 
met een beroepsleiding zijn juist afgenomen. 

Dit komt naar voren uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en onderzoeksbureau 
SEO Economisch Onderzoek. Zij hebben in juni met behulp van data van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) de baankansen van honderdduizenden jongeren van 16 tot 30 jaar 
vergeleken met eerdere perioden. 

De gemiddelde kans op een baan voor de jongeren die negen maanden daarvoor waren 
afgestudeerd bedroeg toen 67 procent. Dat is tot enkele procenten hoger dan in de voorgaande 
paar jaar rond die tijd. Na de eerste coronagolf vorig jaar bleek al dat vooral mbo’ers en andere 
lager opgeleide jongeren de dupe waren geworden van de coronacrisis. De baankansen van 
jongeren met een hbo- of wo-masterdiploma waren toen maar heel weinig afgenomen. 

Doordat de arbeidsmarkt na de lockdown van begin dit jaar weer aantrok is de situatie voor 
de laatste groep inmiddels rooskleuriger dan voor de pandemie. Voor jongeren met een 
diploma op mbo-niveau 3 en 4 zijn de kansen weer terug op hetzelfde niveau als voorheen, 
terwijl de kansen voor mbo’ers die voor een beroepsopleidende leerweg (niveau 2) hebben 
gekozen nog iets onder het pre-crisisniveau liggen.  

‘Helaas zien we dat die arbeidsmarkt voor lager opgeleide jongeren wel terugveert, maar 
beduidend minder hard dan voor jongeren met een hbo- of wo-opleiding’, zegt Bas van Weel, 
directeur van SEO Economisch Onderzoek. ‘Dat kan komen doordat wo’ers en hbo’ers in hun 
werk makkelijker kunnen thuiswerken en minder vaak werkzaam zijn in sectoren die volledig 
op slot zijn gegaan.’ 

Tijdens de pandemie is het aandeel jongeren dat na afstuderen een baan vond in een hard 
door de coronacrisis geraakte sector wat afgenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de horeca. 
Afgestudeerden zijn daarentegen vaker aan de slag gegaan bij bijvoorbeeld de overheid, de 
gezondheidszorg en de bouw. Wat de gevolgen zijn van de recentste coronamaatregelen, is nog 
niet in deze analyse meegenomen. De impact van de nieuwe lockdown op de baankansen zal 
pas later duidelijk worden. Bron: AD, 28 december 2021.  

De straten en wegen in het centrum van Antwerpen zijn vol door 
vooral Nederlandse auto's 

In de straten en wegen in het centrum van Antwerpen zijn teveel Nederlandse auto’s. 
Persbureau Belga berichtte dat de politie in actie is gekomen om het verkeer op gang te houden 
en uit het centrum te dirigeren, onder meer naar parkeerplaatsen aan de rand van de 
stad. Volgens de politie in Antwerpen is het ‘abnormaal druk’ in de binnenstad.  
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Antwerpen is een geliefde bestemming geworden door de kerstvakantie en de 
coronabeperkingen waarmee in Nederland onder meer winkels en de horeca gedwongen zijn 
de deuren dicht te houden. In België zijn dergelijke lockdowns niet afgekondigd. 

Ook de voorbije dagen doken in Antwerpen al veel Nederlandse bezoekers op, ondanks 
oproepen van de Nederlandse autoriteiten en van de gouverneur van de provincie Antwerpen, 
Cathy Berx om geen uitstapje naar de havenstad aan de Schelde te maken. 

Het was vandaag net als maandag opvallend druk op wegen van Nederland naar België, 
voornamelijk richting Antwerpen. De ANWB meldde vanochtend al dat het 'opnieuw druk' was 
op snelwegen richting België. Op verschillende wegen stonden files. Sinds het middaguur is 
de drukte minder en zijn de meeste files opgelost, meldt de ANWB. Die afgenomen drukte 
komt volgens de bond doordat de automobilisten dagjesmensen zijn die 'op tijd' vertrokken. 
‘Je gaat niet 's middags nog een dagje naar Antwerpen’, aldus de ANWB.  

Ook in de treinen was een grote toestroom Nederlanders te zien richting België. In Nederland 
zette de NS medewerkers in op perrons om de passagiersstromen in goede banen te leiden. 
Aangenomen wordt dat de dagjesmensen per trein of met de auto op hun terugreis ook voor 
drukte zorgen. Bron: AD, 28 december 2021. 

Drama voor Michael Van Gerwen: drievoudig wereldkampioen test 
positief en ligt uit WK darts 

Ook voor Michael Van Gerwen eindigt het WK darts abrupt. In navolging van Raymond Van 
Barneveld en Vincent Van der Voort is ook Mighty Mike positief getest op het coronavirus. Er 
gaat daarom een streep door zijn duel met Engelsman Chris Dobey. 

Van Gerwen moest zijn hart vasthouden na de positieve test van Van der Voort, met wie hij 
afgelopen week nog samen trainde in Londen. De twee vrienden trokken de laatste dagen veel 
samen op. Zo vierden de darters samen met Dirk Van Duijvenbode kerstavond. Van 
Duijvenbode testte gisteren, voorafgaand aan zijn gewonnen partij tegen Ross Smith, negatief. 

Van Gerwen had dit geluk dus niet. Enkele uren voor zijn partij tegen Dobey kreeg hij slecht 
nieuws. Zo eindigt de Brabander zijn jacht op een vierde wereldtitel al na één wedstrijd. Als 
gevolg van het terugtrekken van Mighty Mike, schuift Dobey automatisch door naar de achtste 
finales. 

Van der Voort leefde vooraf mee met zijn collega Van Gerwen. ‘Of ik me nu zorgen maak over 
Michael?’, reageerde Van der Voort bij RTL 7. ‘Natuurlijk. Vanaf het moment dat ik positief 
testte, heb ik tegen hem gezegd dat hij totaal niet meer bij mij in de buurt mag komen. Tot nu 
toe was de uitslag steeds negatief bij zijn testen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, is 
gebleken.’ 

Ook Raymond Van Barneveld testte al positief. De teruggekeerde Nederlander deed dat echter 
pas na zijn verloren clash met Rob Cross. Van Duijvenbode en Martijn Kleermaker zijn de 
enige twee landgenoten die nu nog in het toernooi zitten. Bron: AD, 28 december 2021. 

NS hebben dit jaar maar ongeveer de helft van het aantal reizigers 
vervoerd  

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben dit jaar maar ongeveer de helft van het aantal 
reizigers vervoerd vergeleken met de aantallen van voor de coronapandemie. Door de lockdown 
aan het begin van het jaar en de opnieuw flink aangescherpte coronamaatregelen van de 
laatste tijd, bleven veel Nederlanders weg uit de trein. 

Dat volgt uit de eindejaarsprognose die de spoorvervoerder naar buiten heeft gebracht. NS 
rekent erop over heel 2021 op 48 procent van het aantal reizigers uit te komen dat in 2019 
met het bedrijf reisde. Daarmee zijn de reizigersaantallen in vergelijking met 2020 maar 



86 
 

beperkt toegenomen. Toen bleef het aantal reizigers steken op 45 procent van het pre-
crisisniveau. 

Volgens NS-topvrouw Marjan Rintel was het 'opnieuw een lastig jaar.’ Maar ze blijft geloven 
dat mensen, als de coronapandemie voorbij is, weer massaal terugkeren in de trein. ‘Tijdens 
de versoepelingen hebben we gezien dat veel mensen de trein weer willen pakken. We blijven 
optimistisch voor het nieuwe jaar.’ 

In september, de drukste maand, lag het aantal reizigers al weer op 72 procent van het niveau 
dat dezelfde maand twee jaar eerder werd bereikt. Maar sinds oktober loopt het aantal 
reizigers weer terug. Dat komt volgens de NS onder andere door het kabinetsadvies om zoveel 
mogelijk thuis te blijven. Bron: AD, 28 december 2021. 

VK meldt over het afgelopen etmaal maar liefst 129.471 besmettingen 

Het Verenigd Koninkrijk meldt over het afgelopen etmaal maar liefst 129.471 besmettingen. 
Dat is een record, nog nooit lag dat cijfer zo hoog sinds de start van de coronapandemie. Een 
dag eerder waren er nog 98.515 nieuwe besmettingen gemeten. 

Het vorige record werd gemeten op 24 december. Toen was sprake van 122.186 
besmettingen. Bron: AD, 28 december 2021.  

Mondkapjes, coronapassen, 2G: de Europese coronaregels op een rij 

Nederland zit in een lockdown, maar ook in andere landen zijn de coronaregels weer 
aangescherpt. Het kan lastig zijn alles bij te houden, dus hierbij een overzicht van de 
coronaregels elders in Europa. 

De internationale coronamaatregelen veranderen vaak. Controleer te allen tijde de site van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken voor je op reis gaat. 

In België geldt voor publieke ruimtes een mondkapjesplicht. De winkels zijn open, maar het 
is niet toegestaan met meer dan twee personen samen te shoppen. Ook de horeca mag nog 
gasten ontvangen, maar er mogen maximaal zes mensen aan tafel zitten en om 23.00 uur 
moet alles dicht. Ook moeten gasten een coronapas - dat mag de internationale QR-code met 
een bewijs van vaccinatie, negatieve test of herstel zijn - laten zien bij binnenkomst. Verder 
zijn de binnenruimten in de culturele, feestelijke, recreatieve en de evenementensector 
gesloten. Hieronder vallen onder meer bioscopen, zwembaden, bowlingzalen en casino’s. Een 
uitzondering hierop geldt voor bibliotheken, sauna’s en musea; die mogen wel open blijven. 
Bron: AD, 28 december 2021. 

Uiteenlopende coronaregels Europa veroorzaken waterbedeffect: 'Bizar' 

Het ene na het andere Europese land voert nieuwe beperkingen in vanwege de meer 
besmettelijke Omikron-variant. Al die uiteenlopende coronaregels zorgen voor een 
waterbedeffect. ‘Bizar dat zelfs binnen de EU geen uniforme lijn bestaat. Je kan een pandemie 
niet managen op lokaal niveau.’ 

Het is weer ieder voor zich. Zo koos Nederland relatief vroeg voor een harde lockdown, terwijl 
je in België nog naar de winkel of kapper kan. Geen wintersport in Oostenrijk, want 
vaccinatieplicht en quarantaine? Dan is Frankrijk of Italië een alternatief. Dansen in een 
nachtclub? Dat kan komend weekend nog in Duitsland. 

Er is, kortom, sprake van een waterbedeffect, zegt de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst. ’Dat 
was eerst de ene richting op, toen Belgen in Nederland koffie gingen drinken, en nu andersom.’ 

Volgens Van Ranst heeft dat waterbedeffect nauwelijks gevolgen voor de coronacijfers in de 
verschillende landen. ‘Wanneer twee landen ongeveer dezelfde aantallen Omikron hebben, is 
het geen grote ramp.’ 



87 
 

De situatie verandert pas als bijvoorbeeld in Nederland al heel veel Omikron-besmettingen 
zijn, en in België niet. ‘Maar als het virus al voet aan de grond heeft, zijn het alleen wat lokale 
herverdelingen die je krijgt.’ 

Want zoals we inmiddels weten: het coronavirus kent geen grenzen. Doordat mensen zich over 
de wereld blijven verplaatsen, blijkt ook een nieuwe variant als Omikron zich met gemak te 
verspreiden. Binnen enkele weken is de variant - waarover nog veel onbekend is – vastgesteld 
in zeker 89 landen, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie dit weekend. 

Sindsdien worstelen regeringen met het instellen van nieuw beleid. Daarbij richten ze zich 
soms ook specifiek op andere landen. Zo stelden onder meer Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk een inreisverbod in tegen Zuid-Afrikanen, en zijn de Britten nu zelf niet welkom in 
Frankrijk. En vandaag werd duidelijk dat voor niet-geboosterde Nederlanders vanaf komend 
weekend een quarantaineplicht geldt in Oostenrijk. 

Veel meer dan het virus lokaal wat vertragen zal dat niet opleveren, zegt Luc Coffeng, 
epidemioloog en infectieziekten-modelleur bij het Erasmus MC. ‘Die paar mensen die heen en 
weer bewegen gaan het verschil niet maken. Nederlandse wintersporters of andere 
vakantievierders zouden binnen hun eigen familie- of vriendenkring misschien voor een 
uitbraakje zorgen, maar als ze terug in Nederland zijn, zitten ze weer in een harde lockdown.’ 

Voor de geografische verspreiding van Omikron is het volgens hem al te laat. ‘Omikron is nu 
al zo verspreid, die gaat zijn gang gewoon. Maatregelen die met grenzen te maken hebben zijn 
puur om tijd te kopen. Bijvoorbeeld om lokaal de ziekenhuizen te ontlasten’, aldus Coffeng. 

Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het LUMC, snapt dat mensen bij 
verschillende coronaregels uitwijken naar elders. ‘Het is typische menselijk gedrag. We 
proberen al twee jaar met z'n allen door oranje te rijden. Dat zit in de mens denk ik.’ 

Wat zou helpen, is wanneer aangrenzende landen coronaregels beter op elkaar afstemmen, 
vindt hij. ‘Het is bizar dat zelfs in zoiets als de EU geen uniforme lijn bestaat die geen rekening 
houdt met landgrenzen. Natuurlijk: Noord- en Zuid-Europa kunnen verschillen, maar het is 
raar dat in de hoek van Nederland, België en Duitsland niet dezelfde regels gelden. Je kan 
geen pandemie managen op lokaal, regionaal of nationaal gebied.’ 

Hij noemt ook vliegen als voorbeeld. ‘Het heeft me verbaasd dat het vliegverkeer nog tamelijk 
ongemoeid blijft. Elke twee minuten vertrekt een vliegtuig, een groot verschil met vorige 
winter. Al snap ik dat de consequenties van het sterk verminderen van vliegverkeer natuurlijk 
zwaar zijn.’ Bron: RTL Nieuws, 22 december 2021. 

Herinnert u zich deze nog? Elf merken die in 2021 verdwenen 

Iedereen weet wel dat er dit jaar een stuk of drie kleine energieleveranciers zijn ‘omgevallen.’ 
Maar welke bekendere merken zijn in 2021 verdwenen?  

Richard Otto en Robbert Van Loon schreven in 2015 het boek Verdwenen Merken, over 
Nederlandse merken die sinds 1970 waren opgehouden te bestaan. Ze kozen 1970 als 
startdatum omdat toen de vorming van winkelketens begon en veel lokaal bekende 
middenstanders één voor één werden opgekocht, zegt Otto. ‘En we wilden het ook alleen over 
merken hebben waar mensen nog een gevoel bij hebben. Een sigaren- of cognacmerk uit het 
jaar kurk, bij wijze van spreken, mag wat ons betreft best vergeten blijven.’ 

Het boek is allang uitverkocht maar sindsdien blijven er merken verdwijnen. Dus maken ze 
nu elk jaar een lijstje. ‘Om de mooiste Nederlandse merken niet zomaar uit ons collectief 
geheugen te laten verdwijnen.’ Hieronder volgt hun selectie van 2021. Disclaimer: Zoals alles 
in het leven maakte corona ook dit niet makkelijker. ‘In 2020 zijn er minder faillissementen 
geweest dan in elk ander jaar sinds het begin van deze eeuw, en dit jaar lijkt dat weer zo te 
zijn’, zegt Otto. Een gevolg van de overheidssteun die bedrijven krijgen. Maar toch, deze mooie 
merken zijn er niet meer. Opdat wij niet vergeten: 
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Deen Supermarkten 

Een ouderwets familiebedrijf dat werd ingehaald door de tijd. Na 88 jaar kwam de familie 
begin dit jaar tot de conclusie dat het merk de komende jaren (te) fors zou moeten investeren 
om de keten toekomstbestendig te maken. Zo liep het bijvoorbeeld op online en logistiek gebied 
achter op andere supermarktmerken. Deze investering zag de familie niet zitten en dus werden 
de winkels te koop gezet. Met Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt én DekaMarkt kwam er een 
bont gezelschap kopers op af. Van de tachtig Deen-winkels zijn er 38 omgebouwd tot Albert 
Heijn, 23 tot Vomar en 19 tot DekaMarkt. Eind november sloot de laatste Deen-vestiging in 
Heemskerk en gaat de voormalige slogan ‘geen dag zonder Deen’ definitief niet meer op. 

BankGiro Loterij 

Precies zestig jaar na oprichting was de BankGiro Loterij dit jaar plots uitgespeeld. De loterij, 
waarbij je lotnummer deels bestond uit de laatste cijfers van je (BankGiro-)rekeningnummer, 
trok op dat moment zo’n 600.000 maandelijks deelnemers. De openstelling van de (online) 
gokmarkt was een belangrijke reden om twee loterijen samen te voegen en onder de vlag van 
het jonge loterijbroertje De VriendenLoterij door te gaan. Hiermee hoopt het moederbedrijf 
beter te kunnen concurreren tegen de nieuwe spelers op de gokmarkt. De BankGiro Loterij 
sloot zich namelijk al in 2002 aan bij de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij. 
Sinds de start in 1961 streed het merk, als eerste goede doelenloterij van het land, voor het 
behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Sinds 2002 gaf het merk ruim een miljard euro 
aan musea, cultuurfondsen, poppodia en andere cultuurprojecten. Onder de VriendenLoterij 
blijft het de, door corona zwaar getroffen, cultuursector ondersteunen. 

Relatieplanet 

In tijden van afstand houden en sociale bubbels schiet het daten er wel een beetje bij in, zo 
merkte ook Relatieplanet.nl, ooit het grootste datingplatform van Nederland met in 2005 nog 
1,1 miljoen accounts. Het waren echter niet enkel de coronabeperkingen die het merk de das 
om hebben gedaan dit jaar. Het merk ondervond al jaren hevige concurrentie van populaire, 
vaak ook gratis, apps als Inner Circle, Tinder en Happn. En al wordt de Nederlandse 
datingmarkt op tientallen miljoenen euro’s geschat, voor Relatieplanet werd het stukje van 
die taart te klein. De liefde tussen merk en gebruikers leek al een tijdje over en de 
gebruikersaantallen waren in 2019 al gedaald tot nog slechts 75.000. Op 1 juli zijn alle 
profielen gewist en ging de site offline. 

Viva 

Juist in een jaar van vrouwenquota en genderneutraliteit rolde het ‘tijdschrift voor de 
geëmancipeerde vrouw’ voor de laatste maal uit de drukpers. Sinds afgelopen zomer is 
magazine Viva verdwenen. Het eerste nummer verscheen een kleine vijftig jaar geleden als 
opvolger van het beschaafdere Eva. ‘Dag breikous, dag zeurkous. In Viva is je tijd voorbij’, 
aldus het typerende statement in het eerste nummer. Viva zorgde voor een nieuw 
vrouwengeluid waarbij emancipatie, werk en seks vrijuit besproken konden worden. In 2008 
lanceerde het blad de Viva 400, een lijst met de vierhonderd meest succesvolle Nederlandse 
vrouwen onder de 38 als tegenhanger van de Quote 500. Eigenlijk wilde uitgever DPG Media 
- ook uitgever van deze site - dit jaar ook het populaire online forum van Viva uit de lucht 
halen. Daar kwam echter zoveel weerstand op dat het in 1999 opgerichte vrouwenforum, een 
van de oudste in haar soort, alsnog in de lucht wordt gehouden en het merk nog een klein 
beetje bestaansrecht geeft. 

Kras Reizen 

Na twee jaren vol reisbeperkingen zal het geen verassing zijn dat ook in de reisbranche de 
eerste merken er uitgevlogen zijn. Het in 1922 door Johan Kras opgerichte reisbureau Kras 
Reizen is zo’n merk. Al in 1999 werd het merk overgenomen door de Duitse reisgigant TUI, 
maar zij lieten de sterke merknaam Kras toch nog 99 jaar oud worden. Dit jaar vond TUI het 
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echter nodig om zich in de toekomst alleen nog te richten op de eigen merknaam, om zo kosten 
te verlagen en de eigen efficiëntie te verhogen. Kras bood de laatste jaren met name 
internationale groepsreizen aan, maar in een ver verleden was het nog bekend als 
lijnvervoerder die militairen van de landmacht naar de bases in West-Duitsland en Brabantse 
arbeiders naar de Rotterdamse havens bracht. 

Spyker 

Spyker heeft tijdens zijn bestaan ongetwijfeld de minste, maar wel meest begeerlijke 
producten verkocht uit deze hele lijst. Spyker Cars was een Nederlandse fabrikant van 
exclusieve sportwagens met het prachtige motto ‘nulla tenaci invia est via.’ De vertaling uit 
Latijn: ‘voor volhouders is geen weg onbegaanbaar.’ Volhouders had het merk ook nodig, want 
schuldeisers zitten al geruime tijd achter ondernemer Victor Muller aan. Hij zette zich jaren 
in om het merk overeind te houden, hoewel het al ruim tien jaar geen auto meer heeft 
geproduceerd. Ook al is de Spyker NV dit jaar failliet verklaard, toch heeft Muller al vaker 
bewezen dat Spyker niet zomaar wordt opgegeven. Of het merk definitief verdwijnt of in andere 
vorm terugkeert zal de komende jaren moeten blijken, maar voor nu voorzien wij dat we 
Spyker meer in de geschiedenis terugzien dan in de toekomst. 

Hitkrant 

Met slechts acht pagina’s werd in 1975 De Nationale Hitparade Krant gelanceerd. Het blad 
werd via muziekwinkels verspreid om de gelijknamige hitlijst, de Nationale Hitparade, te 
promoten. Die lijst zat op dat moment in een hevige concurrentiestrijd met de Nederlandse 
Top 40. Twee jaar later werd de gratis krant omgezet naar de betaalde weekbladvariant die we 
kennen als de Hitkrant. Met het laatste popnieuws en de beantwoording van ingezonden 
brieven met prangende vragen als: ‘kun je zwanger worden van zoenen?’ Sinds 2017 bestond 
het merk als online platform en bracht het nog slechts zes keer per jaar een papieren special 
uit. Hier is deze zomer een einde aan gekomen. Ook de zusjes Cosmogirl en Girlz werden door 
uitgever Audax Publishing uitgefaseerd. Op dezelfde dag maakte uitgever Hearst overigens 
bekend dat het stopt met titels als Esquire, ElleEten en Fiscalert. En ook Linda’s L’Homo is 
voor de laatste maal gedrukt. 

Hutspot 

Met een ‘uitgekiende mix van avant-gardemode, innovatief design en lokale kunst’ bood 
Hutspot vanaf 2012 creatieve ondernemers en startende merken een pop-up podium. Het was 
daarmee een van de eerste conceptstores in Nederland. Zo kon je er behalve winkelen ook een 
spelletje spelen, koffie drinken of naar de kapper. Vanaf de start sloeg het concept aan en in 
rap tempo opende Hutspot nieuwe filialen, tot met corona het noodlot toesloeg. Juist in 2019 
werden er nog drie winkels geopend, een nieuw kostbaar backoffice-systeem aangeschaft en, 
met de gok op groei, meer personeel aangenomen. Alle buffers waren hiermee opgemaakt, 
waardoor het al bij de eerste klappen van de crisis knock-out ging. De stekker werd er zelf 
uitgetrokken want ‘met 330 verschillende leveranciers en merken en 80 medewerkers konden 
we nog wel even doormodderen, maar dat zou het alleen maar erger maken.’ Een doorstart 
onder de winkelketen Dille & Kamille, die wél goed uit de coronacrisis kwam, leek begin 2021 
nog hoop te bieden voor twee vestigingen in Eindhoven en Amsterdam, maar nog een paar 
maanden later zijn ook daar de deuren definitief op slot gegaan. 

Railtender 

Nog een reismerk dat de coronapandemie niet heeft overleefd is Railtender, de, voor 
treinreizigers, bekende trolley vol koffie, fris, snacks en natuurlijk gevulde koeken. Tussen 
1993 en 2004 was de trolley nog vaste prik in alle Nederlandse Intercitytreinen. Hierna ging 
eigenaar Albron op zoek naar flexibelere vormen, waaronder een lopende medewerker die met 
een rugzak de reizigers bediende. De Railtender-trolley had dan ook wat praktische bezwaren 
in de steeds voller wordende treinen. Zo moest de Railtender met een lift omhoog getakeld 
worden in dubbeldekstoestellen. In 2019 heeft NS de formule wederom vernieuwd en werden 
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ook broodjes en wraps aan het assortiment toegevoegd. Die dienst werd in maart 2020 echter 
weer abrupt gestopt door corona. Begin 2021 is bekendgemaakt dat de dienst definitief 
uitgereden is. 

Route Mobiel 

Het merk dat vanaf 2004 als doel had om marktleider ANWB in de wielen te rijden is begin dit 
jaar na vijftien jaar uitgeraasd. Dat maakt de pechhulpverlener in januari bekend op de 
website. Route Mobiel bood dezelfde diensten als de welbekende Wegenwacht, maar dan een 
stuk goedkoper. Om dat rendabel te houden koos het merk voor een constructie waarbij het 
niet (meer) met eigen voertuigen en monteurs de weg op ging, maar gebruikmaakte van een 
netwerk van bestaande autobergings- en garagebedrijven. Bij pech onderweg werd je auto dan 
naar een garagebedrijf in de buurt gesleept om daar gerepareerd te worden, terwijl ANWB-
monteurs juist zoveel mogelijk ter plaatse proberen op te lossen. Al vanaf de allereerste 
marketingcampagne koos Route Mobiel de frontale aanval op de ANWB. Een tegenreactie kon 
dan ook niet uitblijven. Zo bestempelde zij Route Mobiel als niet veel meer dan een 
wegsleepservice. Het kwam tevens tot een rechtszaak tussen de twee, omdat de huisstijl en 
kleurstelling van Route Mobiel wel érg veel weg hadden van die van de ANWB. Route Mobiel 
stelde daarentegen weer dat ANWB allerlei verborgen kosten had. Zo zat je standaard ‘vast’ 
aan een abonnement op ANWB-blad Kampioen. Een magazine dat volgens Route Mobiel 
‘niemand’ zou lezen en je dus onnodig op kosten jaagde. Na jaren vol branie en strijd is Route 
Mobiel nu stilletjes ondergebracht en weggesaneerd door de (nieuwe) eigenaar Nationale 
Nederlanden. 

Chiquita’s Seks Paradijs 

De eretitel voor spannendste verdwijning in de lijst verdwenen merken van dit jaar is 
ongetwijfeld voor Chiquita’s Seks Paradijs. Door het uitblijven van internationale toeristen, 
werd de winkel op de Amsterdamse Wallen in een faillissement flink uitgekleed. 
Erotiekondernemer Erwin Cok sloot daarbij tegelijk vier vestigingen van zijn Erotic Discount 
Centers. Hiermee verdween echter ook een voorraad seksartikelen ter waarde van 350.000 
euro. Volgens de ondernemer had het die voorraden in onderpand, in ruil voor een in 2020 
verschafte lening en zijn de goederen ‘keurig veiliggesteld.’ De curator vond het zaakje stinken, 
omdat de artikelen kort voor het faillissement uit de winkels zijn verwijderd. Het onderzoek 
loopt nog. Bron: AD, 28 december 2021. 

Oproep De Jonge om booster online in te plannen 

Aan de beurt om de boosterprik te halen? Dan roept Hugo De Jonge op om die afspraak online 
in te plannen bij de GGD. Een fluitje van een cent, toch? Mooi niet voor Amersfoorters die in 
hun eigen stad de prik willen halen. Jan van Houten woont zelfs op 500 meter van de 
priklocatie, maar voor zijn booster moet hij op de fiets naar Hilversum. Bron: AD, 28 december 
2021. 

De lockdown is disproportioneel en berust niet op adequate motieven 

De Belgische Raad van State heeft 'voorlopig geoordeeld' dat de sluiting van de cultuursector 
om het coronavirus tegen te gaan, buiten proporties is. De lockdown is 'disproportioneel en 
berust niet op adequate motieven', aldus het hoge rechtscollege dat wetgeving toetst. 

Praktisch betekent de uitspraak dat in beginsel onder meer theaters en bioscopen in België 
dinsdagavond weer open kunnen gaan. De Belgische gezondheidsautoriteit die de 
coronamaatregelen tot stand brengt, het Overlegcomité, heeft 22 december bepaald dat de 
cultuursector op slot moet om de volksgezondheid voor gevaren te behoeden, maar de Raad 
van State ziet daar geen gegronde onderbouwing voor, aldus Belgische media. 
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De uitspraak volgt op een klacht van onder anderen een theaterproducent, Mathieu Pinte, die 
dinsdagavond in de omgeving van Brussel, Oudergem, met een nieuw theaterstuk wilde 
starten. Bron: AD, 28 december 2021. 

Ondernemer Micha Noot zag corona als een hoax, kreeg het virus, lag in 
coma en verloor zijn bedrijven 

Corona kan je lichaam slopen, maar ook je bedrijf. Het overkwam ondernemer Micha Noot 
(47) allebei. Nadat hij zijn auto en boot had moeten verkopen om de rekeningen te kunnen 
blijven betalen, belandde hij in oktober met corona op de IC, lag in coma en mag van de artsen 
voorlopig niet meer werken. ‘Laat ik eerlijk zijn: ik heb het virus onderschat. Ik zag corona in 
eerste instantie echt als een hoax.’ 

Jarenlang lachte het leven de Amsterdamse ondernemer Micha Noot toe. Hij runde een 
agentschap dat acht modemerken exploiteerde en deed daarnaast ook nog de styling van 
BN’ers. Regelmatig stond hij samen met de sterren op rode lopers, galapremières en 
cocktailparty’s. Hij greep kansen als hij ze zag en investeerde onder meer in drie horecazaken. 
Kortom: hij deed dingen die hij leuk vond en verdiende daar goed geld mee. Precies het leven 
dat hij wilde leven. 

Maar toen kwam corona. Het trof niet alleen zijn ondernemerschap ('Horeca en de 
kledingbranche zijn de twee zwaarst getroffen sectoren, dus kregen mijn bedrijven harde 
klappen'), maar ook hemzelf: op 12 oktober 2021 moest Noot met gillende sirenes worden 
overgebracht naar het ziekenhuis vanwege hevige coronaklachten. Hij verbleef acht dagen op 
de Intensive Care, werd in coma gehouden en lag twee weken aan de beademing. Sinds zijn 
revalidatie weet hij dat hij chronische hart- en longproblemen heeft en raadt zijn arts hem af 
om weer te gaan werken. Maar zijn verschillende ondernemingen dan? 

De eerste keer dat de redactie van De Ondernemer hoort over de tragiek van Noot, is wanneer 
een collega een foto doorstuurt van de 47-jarige ondernemer liggend in een IC-bed: ogen dicht, 
zuurstofmasker op en overal slangetjes. Noot laat via de collega weten zijn verhaal te willen 
doen, want hij leest 'veel te weinig hoe corona er écht inhakt bij ondernemers.’ Dus spreken 
we af: aanvankelijk in een café, maar net dan wordt (hoe ironisch) de lockdown afgekondigd. 
Het wordt een videocall. 

‘Zakelijk gezien is deze derde lockdown voor veel ondernemers echt de doodsteek’, zegt Noot, 
zichtbaar strijdbaar. ‘Dat geldt zeker voor de twee branches waarin ik zelf actief ben: in de 
maand december verdien je normaal gesproken misschien wel een halfjaaromzet met kleding 
en horeca. Om me heen zie ik faillissementen en ondernemers die er de brui aan geven.’ 

'Mijn hersenen zeiden dat ik mijn hand moest optillen, maar ik kon het niet. Opstaan was 
helemaal onmogelijk.’ 

Maar de échte ‘doodsklap’ was voor Noot natuurlijk zijn eigen IC-opname. ‘Eigenlijk weet ik 
er helemaal niet zo veel meer van, want ik werd kunstmatig in coma gehouden. Toen ik daaruit 
ontwaakte, wist ik niet wat me was overkomen. Een deel van mijn herinnering was weg en 
mijn lichaam deed gewoon helemaal niets meer. Op de knop drukken om de zuster te roepen? 
Mijn hersenen zeiden dat ik mijn hand moest optillen, maar ik kon het niet. Opstaan was al 
helemaal onmogelijk. Ik voelde me alsof ik een auto-ongeluk had gehad. Zo’n coma is een 
reset voor je lichaam. Na het ontwaken moet je gewoon echt opnieuw leren bewegen.’  

Wat volgde was een nieuwe klap: de diagnose. Zijn huidige medische status is dat zijn longen 
en hart zijn beschadigd. Noot: ‘Mijn longinhoud is nog maar 50 procent van wat het was. Ik 
kan niet langer dan een half uur lopen. En dat voor iemand die gewend is om zeven dagen per 
week en twaalf uur per dag te werken. Maar ik heb geluk gehad, want ik lag op de kamer met 
twee mannen, de ene slechts 25 jaar oud, die allebei nooit uit hun coma zijn ontwaakt. Mijn 
eerste zorg is nu om weer beter te worden. In het ziekenhuis zat ik qua gezondheid op 40 
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procent, inmiddels is dat alweer 70 procent. Maar ik ben er nog lang niet. Ik moet nog zeker 
negen maanden rustig aan doen.’  

 

Foto: RVDA 

Door het medische drama krijgt ook het ondernemerschap van Noot al twee jaar klappen. 
‘Vanaf de eerste uitbraak van corona stokte de productie van kleding in China en Italië’, blikt 
hij terug. ‘Als je niks kunt uitleveren, krijg je niks betaald. De eerste lockdown betekende het 
faillissement voor drie van de acht modemerken die ik exploiteerde.’ 

‘De eerste lockdown betekende het faillissement voor drie van de acht modemerken die ik 
exploiteerde.’  

Inmiddels droogt het ondernemerschap van Noot noodgedwongen helemaal op, omdat hij door 
zijn fysieke klachten simpelweg geen energie meer kan steken in zijn werk. ‘Mijn 
voorfinanciering is op, dus draag ik de overgebleven kledingmerken over aan andere 
agentschappen. Mijn gehuurde kledingshowroom in Amsterdam staat ter overname op 
Marktplaats, met alles erop en eraan. Ook mijn horeca-investering is ongewis. Ik wil alles 
stopzetten voordat het echt failliet gaat.’ 

Noot is openhartig over zijn aanvankelijke coronascepsis. ‘Laat ik vooropstellen dat ik geen 
wappie ben’, lacht hij. ‘Toch zag ik corona in eerste instantie echt als een hoax. Ik kende echt 
niemand met corona, ook niet bij klanten en andere relaties. Alle ophef vond ik enorm 
overdreven, dus liet ik me niet vaccineren. Nou, daar ben ik natuurlijk helemaal op 
teruggekomen. Ik heb ook openlijk gezegd: ‘Ik zat ernaast, ik neem mijn woorden terug.’ 
Begrijp me goed: ook als scepticus heb ik me altijd netjes aan de coronaregels gehouden. 
Inmiddels ben ik natuurlijk gevaccineerd. Begin januari krijg ik mijn boosterprik.’ 

Wat nu? Noot kan en wil niet stil blijven zitten. ‘Tegen de arts die zei dat ik negen maanden 
niks mag doen, heb ik gezegd: gaan jullie dan ook de hypotheek betalen, de kosten van mijn 
bedrijven en de studies van mijn kinderen?’  

Hij ergert zich aan mensen die vanaf de zijlijn zeggen dat dit nu eenmaal de risico’s van het 
ondernemen zijn. ‘Niet als je bedrijven verplicht dicht moeten. Maar op dit soort beleid kan ik 
geen nieuw bedrijf opbouwen. Ik heb mijn gezin beloofd dat ik er deze kerstvakantie helemaal 
voor hen ben, na wat er allemaal is gebeurd. Mijn gezin heeft al genoeg geleden. Daarna ga ik 
me bezinnen op mijn toekomst. Durf ik het aan om weer een bedrijf te gaan opbouwen, met 
alle risico’s van dien, of kies ik voor zekerheid en word ik weer salesmanager bij een 
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kledingmerk, net zoals vroeger bij Guess? In dat laatste geval ben ik verzekerd en hoef ik een 
volgende lockdown niet uit eigen zak te betalen.’  

‘Hoe succesvol mijn bedrijven ook waren, het kan ineens heel snel afgelopen zijn. Alles is 
relatief. Ik bevond me tussen de happy few, bezocht de mooiste feesten, maakte de meest 
prachtige reizen.’  

Financieel kan Noot het nog een half jaar uitzingen, heeft hij becijferd. ‘Telkens geld bijpassen 
door je horloge, auto of boot te verkopen, zet geen zoden aan de dijk. Het geeft je hooguit een 
paar maanden respijt. Binnen nu en een half jaar moet ik een baan hebben of een nieuwe 
onderneming. Deze hele rollercoaster heeft me natuurlijk wel aan het denken gezet. Hoe 
succesvol mijn bedrijven ook waren, het kan ineens heel snel afgelopen zijn. Alles is relatief. 
Ik bevond me tussen de happy few, bezocht de mooiste feesten, maakte de meest prachtige 
reizen. In de modewereld wordt met geld gesmeten. Collectie-presentaties op de Eiffeltoren of 
in vijfsterrenhotels, het kon niet op. Ik denk dat het niet meer wordt zoals het was. Niet voor 
mij, maar ook niet voor de hele kledingindustrie. De onbezorgde tijd is voorbij.’  

Micha Noot (47) maakte carrière als sales director bij modemerk Guess. Voor zijn werkgever 
verdiende hij miljoenen, dus besloot hij twaalf jaar geleden dat hij die bedragen ook voor 
zichzelf kon gaan verdienen. Met zijn eigen agentschap Brandrush herlanceerde hij onder 
meer het merk SuperTrash van Olcay Gulsen. Andere labels die hij exploiteert zijn Don the 
Fuller, Believe That, Gazzarini, Casual Friday en Blend. Daarnaast investeerde hij met twee 
vrienden in het lunchroomconcept Corner Bakery, gevestigd in Amsterdam en Maastricht. 
Bron: De Ondernemer, 28 december 2021.  

Als je over corona zo verdeeld bent, kun je dan toch herkenning vinden 
in God?  

Na de angst voor het coronavirus sluipt een tweede crisis kerk en samenleving binnen: heilloze 
polarisatie. Het is tijd voor een tweede nationaal gebedsmoment, zegt Jurjen ten Brinke. 

De voorganger van Hoop voor Noord en EO-presentator is initiatiefnemer van een nationaal 
gebed op 15 januari, voorafgaand aan de week van gebed voor eenheid. Er is een live 
avondprogramma vanaf 20.00 uur, online uitgezonden vanuit het gebouw van de EO in 
Hilversum. 

Waarom dit tweede moment van gebed? 

‘Vanwege de angst voor het coronavirus was er op 18 maart 2020 een nationale dag van gebed, 
met als hoofddoel het uitstralen van een boodschap van rust en vertrouwen. Anderhalf jaar 
later zijn we in een volgende fase van de crisis beland. Er is sprake van polarisatie waarbij de 
extremen toenemen en de verschillende groepen elkaar niet meer bereiken. De een 
overschreeuwt zichzelf, de ander gaat het gesprek niet meer aan. Het is tijd voor 
verootmoediging over de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarom staat dit moment in 
het teken van vrede, verbinding, eenheid en mildheid.’  

Weer een gebedsmoment in het teken van de coronacrisis. Is de geestelijke nood nog steeds 
even groot? 

‘Ik denk het zeker. Op dit moment zie je meer van dit soort initiatieven ontstaan. De 
coronacrisis duurt lang. Mensen zijn onzeker en raken moedeloos. Daar bovenop komt de 
polarisatie door de verschillende meningen over dit onderwerp. Het is goed als we onze pijn 
en moeite neerleggen bij God en vragen om Zijn genade en vrede in onze harten en voor ons 
land.’  

Hoe breed is het initiatief gedeeld? 

‘Het initiatief wordt gedragen door de EO, de Protestantse Kerk in Nederland, 
MissieNederland, Niet Alleen –het initiatief van samenwerkende organisaties dat vorig jaar 
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ontstond om eenzaamheid in de coronacrisis te doorbreken–, de Raad van Kerken in 
Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN), het netwerk van migrantenkerken. 

We hopen van harte dat vele christenen en geloofsgemeenschappen bij dit initiatief aanhaken 
door mee te bidden.’  

Er worden momenteel in reformatorische kerken lokale bidstonden gehouden. Kan dit 
gebedsmoment hierbij aansluiten?  

‘Het is prachtig dat dat gebeurt. Dit gebedsmoment sluit aan bij de Week van gebed voor de 
eenheid van christenen, die op 16 januari begint. Door landelijk het initiatief te nemen, hopen 
we de drempel om mee te doen zo laag mogelijk te maken. 

Maar laten we vooral zo veel mogelijk gebedsmomenten organiseren. Het zijn namelijk geen 
concurrenten van elkaar. Er kan nooit genoeg gebeden worden.’ 

Wat hoopt en verwacht u van dit initiatief? Wordt het echt een dag van nationaal gebed? 

‘Op 15 januari willen we echt een stap naar elkaar zetten: als je nu op coronagebied zo 
verdeeld bent in familie- of vriendenkring of kerk, kun je dan toch herkenning vinden in God, 
bij het kruis van Christus? Wij geloven van wel en willen daar echt toe aanmoedigen.  

Het nationale staat vooral voor de brede coalitie van christelijke partners die hieraan 
meewerkt. Tegelijkertijd hopen we natuurlijk wel op een brede nationale beweging. Maar 
eerlijk gezegd lijkt die al te zijn begonnen als je alle lokale initiatieven ziet. Als in verschillende 
denominaties hetzelfde verlangen op hetzelfde moment ontstaat, dan zie ik daar ook Gods 
Geest in.’ Bron: Reformatorisch Dagblad, 28 december 2021.  

Geen honden in pension door corona 

Hondenpension Limburg in Heerlen is dit jaar vrijwel leeg. Baasjes gaan bijna niet op 
vakantie en door het vuurwerkverbod is er amper behoefte om een huisdier onder te 
brengen.’ 

 Je wordt er een beetje moedeloos van,’ vindt eigenaar René Linssen. 

Normaal ontvangt Linssen in de zomer al boekingen voor de feestdagen. In 2021 was 
er tegen oktober nog geen boeking binnen. De pensioneigenaar noemt het een zorgelijke 
zaak. ‘We kunnen tachtig honden plaatsen. Ik denk dat ongeveer de helft vanwege 
vuurwerk kwam, en de ander helft vanwege vakanties.’ Die twee redenen vallen dit jaar 
weg. ‘Door het jojobeleid van de overheid weet je niet meer waar je aan toe bent. Dus 
we hebben besloten het pension te sluiten.’ 

De pensioneigenaar hoopt dan ook dat het coronavirus zich snel terugtrekt. ‘Dan pas 
kunnen we weer open gaan.’ Dat is ook het geval vanwege de quarantaineregels. Als 
een van de medewerkers ziek wordt, moeten alle collega's die samen hebben gewerkt 
in quarantaine. ‘Stel je voor dat je hier 80 honden hebt zitten, hoe moeten al die honden 
dan worden verzorgd?’ 

Linssen ziet wel een klein lichtpuntje. ‘Voor de honden is het wellicht beter om lekker 
thuis te blijven dit jaar.’ Bron: 1Limburg, 28 december 2021.  

861 nieuwe besmettingen in Gelderland 

In Gelderland zijn in de afgelopen 24 uur 861 positieve coronatests geteld. Dat meldt het 
RIVM. Dat zijn er dertig minder dan gisteren. 

Het aantal opnames in ziekenhuizen komt dinsdag uit op zeven, drie meer dan een dag ervoor. 
Net als zondag en maandag meldt het RIVM in het voorbije etmaal geen sterfgevallen door 
corona in Gelderland. Bron: Omroep Gelderland, 28 december 2021.  



95 
 

Landsadvocaat: harde lockdown is meest effectieve maatregel 

De huidige harde lockdown is een gerechtvaardigde maatregel, gebaseerd op een dringend 
advies van het Outbreak Management Team (OMT). In de huidige situatie rond het 
coronavirus is nog zóveel onzeker, dat afschalen van de maatregel op dit moment niet aan de 
orde kan zijn. Daarbij blijft de druk op de zorg onverminderd hoog. ‘Er zijn simpelweg geen 
andere maatregelen die even effectief zijn. Ingrijpen was noodzakelijk en is proportioneel.’ 

Dat betoogde landsadvocaat Jannetje Bootsma dinsdag in kort geding voor de rechtbank in 
Den Haag. Namens zes eisers heeft advocaat Bart Maes de Staat voor de rechter gedaagd. Zij 
vinden dat de harde lockdown met onmiddellijke ingang moet worden beëindigd, omdat de 
overheid met de invoering ervan grond- en mensenrechten van de Nederlandse bevolking met 
voeten treedt.  

‘Het land wordt in een collectieve depressie gestort’, aldus Maes in zijn pleidooi. In zijn ogen 
moet de rechter daar als ‘sluitstuk en hoeder van de rechtsstaat’ zo snel mogelijk een einde 
aan maken. In zijn betoog beriep Maes zich op onderzoeken in Zuid-Afrika en het Verenigd 
Koninkrijk, waaruit zou blijken dat de gevolgen van de Omikron-variant mogelijk beperkt 
blijven. De variant verspreidt zich snel, maar zou minder ziekmakend zijn dan werd gevreesd. 
Bron: Omroep Gelderland, 28 december 2021.  

Kappers gaan demonstreren voor extra coronasteun 

Kappers gaan verspreid over het land donderdag demonstreren. Ze vinden dat ze te weinig 
gecompenseerd worden voor de verplichte coronasluiting. Ook vinden ze de huidige regels 
onduidelijk. 

Naast kleinschalige demonstraties in de gemeenten gaan sommige kappers uit protest 
etalagepoppen in hun stoelen zetten. Uiteindelijk willen de actievoerders alle meldingen en 
foto's van de actie bundelen en als een petitie aan de Tweede Kamer aanbieden.  

Voor de kleine zelfstandige thuiskappers is er nu bijvoorbeeld alleen steun als ze geen partner 
hebben die meer inkomen heeft dan 1500 euro per maand, klaagt initiatiefnemer Robbert 
Lievense. Maar er zijn volgens hem ook grotere salons die moeite hebben om de crisis door te 
komen. Bron: Omroep Gelderland, 28 december 2021. 

GGD traint personeel voor nieuwe prikplek Doetinchem 

De GGD Noord- en Oost-Gelderland is druk bezig met het trainen van personeel voor een 
nieuwe priklocatie aan de Havenstraat op de Woonboulevard-Oost in Doetinchem. ‘Het kost 
voorbereidingstijd voordat iedereen aan de slag kan’, laat een woordvoerder weten. ‘Mede 
daardoor is de exacte openingsdatum nog niet bekend.’ 

De woordvoerder spreekt tegen dat er onvoldoende personeel is voor de nieuwe prikplek. ‘Op 
dit moment hebben we geen mensen meer nodig’, is de boodschap. Bron: Omroep Gelderland, 
28 december 2021.  

Besmette toerist gaat toch de skipiste op 

Een Nederlandse toerist krijgt in Italië een boete voor het overtreden van de coronaregels. De 
vakantieganger moest na een positieve coronatest in hotelquarantaine, maar ging volgens 
Italiaanse media toch de skipiste op. 

De Nederlander vierde vakantie in Sauze d'Oulx, in het bergdal Valle di Susa. Hij zou op eerste 
kerstdag de pistes zijn opgegaan met twee nauwe contacten, die ook in quarantaine hadden 
gemoeten. Hoe hoog de boete is die de positief geteste Nederlander krijgt, is niet bekend. 

De twee metgezellen van de skiër worden ook verdacht van het overtreden van coronaregels, 
maar die zaak zou nog in behandeling zijn. Over de identiteit van de Nederlander en zijn 
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vrienden is verder niets bekendgemaakt. Italiaanse media schrijven wel dat ze arriveerden met 
een groep van ongeveer 30 mensen om de kerstvakantie in het gebied te vieren. Bron: Omroep 
Gelderland, 28 december 2021.  

Corona in Overijssel: 632 nieuwe besmettingen en 1 sterfgeval 

Het RIVM noteerde over het afgelopen etmaal 632 nieuwe besmettingen met corona in 
Overijssel. Dat zijn 31 besmettingen meer dan maandag. Daarnaast viel 1 sterfgeval te 
betreuren. 

Landelijk kwamen er 9203 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er2911 minder dan het 
gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. 

De cijfers over het afgelopen etmaal in Overijssel 
 

Besmettingen Ziekenhuisopnames Sterfgevallen 
onbekend 6 0 0 
Almelo 34 0 0 
Borne 15 0 0 
Dalfsen 15 0 0 
Deventer 36 0 0 
Dinkelland 26 0 0 
Enschede 95 0 0 
Haaksbergen 3 0 0 
Hardenberg 25 0 0 
Hellendoorn 30 0 0 
Hengelo (O.) 51 0 1 
Hof van Twente 14 0 0 
Kampen 27 0 0 
Losser 16 0 0 
Oldenzaal 19 0 0 
Olst-Wijhe 11 0 0 
Ommen 5 0 0 
Raalte 24 0 0 
Rijssen-Holten 33 0 0 
Staphorst 5 0 0 
Steenwijkerland 11 0 0 
Tubbergen 12 0 0 
Twenterand 27 0 0 
Wierden 25 0 0 
Zwartewaterland 2 0 0 
Zwolle 65 0 0 
Totaal 632 0 1 
 

Bron: Steenwijker Opregte Courant, 28 december 2021.  

 

De Belgische regering heeft vanavond besloten om de theaters en 
bioscopen weer te openen 

De Belgische regering heeft vanavond besloten om de theaters en bioscopen weer te openen, 
nadat de Raad van State eerder op de dag had geoordeeld dat de sluiting van de cultuursector 
buiten proporties is. Belgische media melden dat op basis van bronnen binnen de regering. 

Het betekent dat de oude coronaregels van voor 22 december weer van kracht worden. 
Maximaal 200 toeschouwers met mondmasker en coronatoegangsbewijs mogen nu weer 
gezamenlijk in een theater of een bioscoop zitten. 
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Vorige week woensdag werd door het Overlegcomité, de Belgische autoriteit die over de 
coronamaatregelen gaat, bepaald dat de cultuursector op slot moest om de volksgezondheid 
voor gevaren te behoeden. Maar het hoge rechtscollege dat wetgeving toetst, oordeelde dinsdag 
dat daar geen gegronde onderbouwing voor was. Bron: AD, 28 december 2021. 

Sneltests geven meer kans op vals negatief resultaat bij besmetting met 
Omikron-variant  

Sneltests geven meer kans op een vals negatief resultaat bij besmetting met de Omikron-
variant in vergelijking met andere varianten, zegt de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. De 
FDA is tot die conclusie gekomen na een studie waarin de prestaties werden gemeten van 
sneltests, ook bekend als antigeentests, met monsters die levende versies van de Omikron-
variant bevatten. 

‘Vroege gegevens suggereren dat antigeentests wel de Omikron-variant detecteren, maar 
mogelijk een verminderde gevoeligheid hebben', aldus de FDA. ‘Gevoeligheid’ is een maatstaf 
voor hoe waarschijnlijk het is dat een test een besmetting kan vaststellen. 

Als iemand negatief test met een sneltest maar wel Covid-19-symptomen heeft of is 
blootgesteld aan iemand met Covid-19, dan adviseert de FDA om toch een PCR-test te laten 
doen. Bron: AD, 28 december 2021. 

Zo staat Afrika er momenteel voor in de strijd tegen het coronavirus 

Met ruim 1,3 miljard mensen is Afrika na Azië het continent met de meeste inwoners. Dit 
betekent dus ook 1,3 miljard potentiële coronabesmettingen. Een overzicht van de stand van 
zaken van de coronapandemie in Afrika. 

NU.nl schrijft relatief weinig over de corona-ontwikkelingen in Afrika, omdat de officiële cijfers 
daar geen goed beeld van de situatie geven. Toch willen we een indicatie geven van 
de coronacrisis daar. Voor zover dat mogelijk is, althans: 54 landen met samen 1,3 miljard 
inwoners zijn natuurlijk niet over één kam te scheren. Wel zijn er een aantal trends te 
bespeuren in een aanzienlijk deel van die landen.  
 
Op 14 februari 2020 deed het coronavirus officieel zijn intrede in Afrika: een man in Egypte 
testte toen positief. Sindsdien zijn volgens Africa CDC, de gezondheidsautoriteit van de 
Afrikaanse Unie, in totaal zo'n 9,5 miljoen positieve tests gemeld op het continent. Dat cijfer 
is vergelijkbaar met de aantallen die Turkije en Frankrijk afzonderlijk hebben gemeld.  
 
Het Afrikaanse aantal is niet opvallend klein doordat er zo weinig gevallen zijn, maar doordat 
de besmettingen nauwelijks opgespoord kunnen worden. Veruit de meeste landen hebben niet 
de middelen om betrouwbare data te verzamelen. Sommige Afrikaanse landen beschikken in 
het geheel niet over PCR-tests, ondanks inspanningen van bijvoorbeeld de 
wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat leidt ertoe dat veel besmettingen onvermeld blijven. 
 
Zo zijn in het ruim 211 miljoen mensen tellende Nigeria volgens de officiële cijfers pas zo'n 
240.000 positieve tests geregistreerd. Ethiopië en Egypte hebben elk meer dan 100 miljoen 
inwoners, maar hebben tot nu toe slechts enkele honderdduizend besmettingen gemeld. In 
onder meer Burundi, de Democratische Republiek Congo en Senegal zijn tests zo schaars, dat 
ze alleen ter bevestiging worden gebruikt als iemand vanwege zware symptomen naar het 
ziekenhuis moet.  
 
Het komt echter niet alleen door de testcapaciteit dat de cijfers in Afrika zo laag zijn. In 
een rapport wijst de WHO erop dat het continent op de grote steden na relatief dunbevolkt is. 
Mensen leven verder uit elkaar en regelmatig contact wordt bemoeilijkt door het deels woeste 
landschap en de vaak gebrekkige wegen. Dat zorgt voor een natuurlijke isolatie die de 
verspreiding van een virus remt. Ook is de bevolking gemiddeld jong, wat mede verklaart dat 
het sterftecijfer als gevolg van COVID-19 een stuk lager ligt dan op andere continenten. 
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Daarnaast namen veel Afrikaanse landen relatief snel zware maatregelen tegen de 
verspreiding van het virus. Zo gingen (delen van) Zimbabwe, Marokko, Algerije, Namibië, Zuid-
Afrika, Rwanda, Botswana, Congo en Nigeria in maart 2020 al in lockdown. Lesotho ging zelfs 
in lockdown voordat de eerste besmetting was vastgesteld in het land. Ook werd snel 
opgeroepen om geen handen meer te schudden en mondkapjes te dragen. Tot slot waren er al 
veel medische maatregelen van kracht om de verspreiding van ziektes als ebola te vertragen.  
 

 
Op het Afrikaanse continent is de testcapaciteit vaak veel beperkter dan in bijvoorbeeld 
Europa. Testlocaties zijn soms niet meer dan tenten. @ EPA  
 
Ook in Afrika is sinds eind november een explosieve stijging van het aantal besmettingen waar 
te nemen. Dat is mede het gevolg van de zeer besmettelijke Omikron-variant van het virus, 
die voor het eerst werd waargenomen in Zuid-Afrika en Botswana. 
 
Zuid-Afrika ging vanaf half november in een maand tijd van een paar honderd naar 
tienduizenden positieve tests per dag, met een absoluut record van 38.000 besmettingen op 
12 december. Zuid-Afrika heeft een van de grootste testcapaciteiten van het continent en 
meldde tot nu toe met ruim 3,4 miljoen veruit de meeste positieve tests. 
 
In Botswana is het dagelijkse aantal positieve tests in enkele weken tijd vertienvoudigd van 
enkele honderden naar enkele duizenden. Vanwege de matige testcapaciteit in het land is het 
zo goed als zeker dat het daadwerkelijke aantal besmettingen veel groter is. Veel Afrikaanse 
landen bevinden zich in een vergelijkbare situatie. 
 
Als gevolg van de stijgende besmettingscijfers is de druk op de zorg in Afrikaanse landen flink 
toegenomen. Net als de testcapaciteit is in Afrika de zorgcapaciteit doorgaans veel beperkter 
dan in het Westen. Ook is de zorg van lagere kwaliteit en hebben minder mensen er überhaupt 
toegang tot goede zorg. 
 
In de Democratische Republiek Congo, die met 0,1 procent de laagste vaccinatiegraad ter 
wereld heeft, liggen de ziekenhuizen als gevolg van een nieuwe besmettingsgolf weer vol. In de 
hoofdstad Kinshasa zijn de toch al schaarse ziekenhuisbedden vrijwel allemaal bezet. Van veel 
andere landen zijn geen of slechts incomplete zorgcijfers beschikbaar.  
 
Een hoopvolle, maar nog vroege ontwikkeling is dat de Omikron-variant minder ziekmakend 
lijkt en daardoor in Afrika tot minder ziekenhuisopnames leidt. In Zuid-Afrika is de druk op 
de ziekenhuizen ondanks de besmettingsrecords minder hoog dan tijdens eerdere golven. 
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Zelfs met de beperkte ic-capaciteit van het land is momenteel zo'n 7 procent van de Zuid-
Afrikaanse ic-plekken bezet door coronapatiënten.  
 
Met name vanwege de lage vaccinatiegraad is Afrika het zorgwekkendste continent. Terwijl 
rijke landen in het Westen met een derde (en soms zelfs vierde) prikronde bezig zijn, heeft in 
heel Afrika gemiddeld genomen slechts 13 procent van de bevolking ten minste één 
coronaprik gehad.  
 
In heel Afrika zijn er volgens het Africa CDC maar twee landen waar meer dan de helft van de 
bevolking minstens één prik heeft gehad: Marokko (67 procent) en Rwanda (57 procent). 
Congo is zoals gezegd het land met de laagste vaccinatiegraad ter wereld. Ook onder meer 
Tsjaad (0,5 procent), Zuid-Soedan (1,6 procent), Tanzania (1,8 procent) en Mali (1,9 procent) 
lopen achter met vaccineren. Volgens de WHO gaan slechts een paar landen een 
vaccinatiegraad van meer dan veertig procent halen. 
 
De lage vaccinatiegraad in Afrika is een wereldwijd probleem, omdat het de kans op het 
ontstaan van nieuwe virusvarianten vergroot. Zo werd de Omikron-variant, die momenteel 
hard op weg is wereldwijd de dominante variant te worden, zoals gezegd voor het eerst 
waargenomen in Zuid-Afrika en Botswana. Ook de Betavariant werd voor het eerst vastgesteld 
in Zuid-Afrika. 
 
Dankzij initiatieven als COVAX en een betere samenwerking tussen Afrikaanse landen stijgt 
de vaccinatiegraad inmiddels sneller. Er wordt gebruikgemaakt van de ervaring van eerdere 
grootschalige vaccinatieprojecten, zoals de campagne tegen polio. Het grootste obstakel 
daarbij is het ontvangen en verspreiden van de coronavaccins, niet het zetten van de prikken 
zelf. Bron: NU.nl, 28 december 2021.  
 
WHO haalt wereldwijde vaccinatiedoelstelling niet 
 
Het gaat niet lukken om dit jaar 40 procent van de inwoners van ieder te land te vaccineren 
tegen COVID-19, zoals de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wilde. 
Persbureau DPA becijferde dat ongeveer de helft van de WHO-lidstaten deze 
vaccinatiedoelstelling niet gaat halen. 
 
In ongeveer 40 van de 194 WHO-lidstaten is nog geen 10 procent van de bevolking ingeënt. 
Vooral in Afrika loopt de vaccinatiecampagne achter. Zo zijn in bijvoorbeeld Madagaskar per 
100 inwoners 2,7 vaccindoses toegediend. In de Democratische Republiek Congo staat de 
teller op 0,32 doses per 100 inwoners. In Duitsland daarentegen zijn per 100 inwoners 171 
vaccindoses toegediend.  
 
Wereldwijd zijn 8,6 miljard doses toegediend, vooral in welvarende landen die zelf contracten 
met vaccinmakers hebben gesloten. Ontwikkelingslanden met minder financiële middelen zijn 
afhankelijk van het internationale vaccinatieprogramma COVAX. Bron: NU.nl, 28 december 
2021.  
 
Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu (90) overleden 
 
Bisschop Desmond Tutu, Nobelprijswinnaar en bekend tegenstander van de apartheid in 
Zuid-Afrika, is zondag op 90-jarige leeftijd overleden. 
 
In 2010 trok hij zich officieel uit de openbaarheid terug. In juli van dit jaar was hij nog wel te 
zien in een videoboodschap tijdens de Internationale AIDS Conferentie. Hij zag er erg mager 
uit, maar was intellectueel scherp als altijd. In 1997 werd er bij Tutu prostaatkanker 
geconstateerd. 
 
‘Het overlijden van Emeritus aartsbisschop Desmond Tutu is een nieuw hoofdstuk van rouw 
in het afscheid van onze natie van een generatie van voortreffelijke Zuid-Afrikanen die ons een 



100 
 

bevrijd Zuid-Afrika hebben nagelaten’, zei president Cyril Ramaphosa in een reactie op het 
overlijden.  
 
Desmond Mpilo Tutu was een blijmoedige en vasthoudende tegenstander van de apartheid in 
Zuid-Afrika. Voor zijn geweldloos verzet kreeg de zwarte geestelijke in 1984 de Nobelprijs voor 
de Vrede. Hij werd geboren op 7 oktober 1931 in Klerksdorp, Transvaal.  
In 1985 werd Tutu de eerste zwarte aartsbisschop van Kaapstad en daarmee het hoofd van 
de Anglicaanse Kerk van zuidelijk Afrika. In de jaren tachtig werd Tutu enkele malen 
gearresteerd, onder meer in 1988 toen hij protesteerde tegen het verbieden van zeventien 
antiapartheidsorganisaties. De apartheid was volgens Tutu niet alleen onrechtvaardig, maar 
ook onbijbels en onchristelijk.  
 
Hij was midden jaren negentig voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die na 
het apartheidsregime ernaar streefde de verschillende bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika in 
vrede met elkaar te laten leven.  
 
Tutu stond bekend om zijn humor en zelfspot. Maar de steeds succesvollere strijd tegen de 
apartheid had hem zelfingenomen gemaakt, erkende hij in 1996. ‘Ik hoop dat de mensen mij 
dat willen vergeven’, sprak hij in dat jaar van zijn afscheid als aartsbisschop.  
 
In 2012 werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens zijn 
bezoek aan Nederland liet hij weten dat de comateuze prins Friso zijn ogen had geopend toen 
diens vrouw Mabel hem begroette. Dat was waarschijnlijk loslippigheid van Tutu, een bekende 
van Mabel, omdat de gezondheidstoestand van de prins tot die tijd onderwerp van stilzwijgen 
was. 
 
Hij bleef tot op hoge leeftijd kritisch. Zo veroordeelde hij in 2014 de Zuid-Afrikaanse president 
Jacob Zuma na beschuldigingen van corruptie in verband met een dure verbouwing van zijn 
huis ter waarde van 23 miljoen dollar (20 miljoen euro). 
 
Politici reageren op het overlijden zondag van emeritus aartsbisschop Desmond Tutu met 
verwijzingen naar zijn wijsheid en zijn inzet voor verzoening. ChristenUnie-leider Gert-Jan 
Segers memoreert dat de Zuid-Afrikaanse geestelijke ‘leefde wat hij preekte. Streed tegen het 
onrecht van apartheid en werkte aan verzoening in zijn land. Een groot man is heengegaan.’ 
 
Segers haalt daarbij op Twitter twee uitspraken aan van Tutu: „Without forgiveness there is 
no future’ en ‘If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the 
oppressor.’ 
 
D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma houdt het op Twitter bij één uitspraak van Tutu: 
„Forgiving is not forgetting; its actually remembering - remembering and not using your right 
to hit back. Its a second chance for a new beginning. And the remembering part is particularly 
important. Especially if you dont want to repeat what happened.’ 
 
In Zuid-Afrika en de hele wereld is bedroefd gereageerd op het overlijden van Desmond Tutu. 
De Britse premier Boris Johnson omschrijft Tutu als een ‘cruciale figuur’ in de strijd tegen 
apartheid en in de strijd om een nieuw Zuid-Afrika te creëren. ‘Hij zal worden herinnerd om 
zijn spirituele leiderschap en onbedwingbare goede humeur.’ 
 
Ook leden uit Johnsons kabinet reageerden. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss 
omschrijft Tutu als „de drijvende kracht achter het beëindigen van de apartheid in Zuid-
Afrika.’ Haar collega op Justitie, Dominic Raab, omschrijft Tutu als „een waarlijk groot figuur, 
die ik in Den Haag heb mogen ontmoeten toen hij zich inzette voor de slachtoffers van 
oorlogsmisdaden.’ 
 
‘Desmond Tutu combineerde de strijd tegen apartheid met een belangrijke bijdrage aan 
verzoening tussen mensen. Hij droeg bij aan een betere wereld met zijn protest tegen het 
apartheidsbeleid, en in zijn latere dagen werd hij een leidende figuur in de strijd voor 
homorechten’, aldus de Noorse minister van Buitenlandse Zaken Anniken Huitfeldt. 
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‘Ik ben bedroefd door het overlijden van een wereldwijsgeer, mensenrechtenleider en machtige 
pelgrim op aarde. Wij zijn beter omdat hij hier was’, zei Bernice King, dochter van de 
vermoorde Amerikaanse dominee en voorvechter van de mensenrechten Martin Luther King. 
‘Het overlijden van aartsbisschop emeritus Desmond Tutu is een nieuw hoofdstuk van rouw 
in het afscheid van onze natie van een generatie voortreffelijke Zuid-Afrikanen die ons een 
bevrijd Zuid-Afrika hebben nagelaten. Tutu was een patriot zonder weerga, een principieel en 
pragmatisch leider die betekenis gaf aan het Bijbelse inzicht dat geloof zonder werken dood 
is’, zei de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa naar aanleiding van de dood van de 
Nobelprijswinnaar. Bron: De Telegraaf, 26 december 2021. 

Mexico heeft een cruiseschip toestemming gegeven om aan te meren 
ondanks een corona-uitbraak aan boord 

Mexico heeft een cruiseschip dinsdag toestemming gegeven om aan te meren, ondanks 
een corona-uitbraak aan boord. Onder de tweeduizend opvarenden waren dertig 
besmettingen geconstateerd, achtentwintig bemanningsleden en twee toeristen. 

Het schip, de Ms Zuiderdam van de Holland America Line legde aan in de haven van Guaymas 
in de noordelijke deelstaat Sonora. Mensen met ernstige klachten kregen medische hulp en 
alle besmette gevallen werden geïsoleerd gehouden. Volgens de Holland America Line gaat het 
in alle gevallen om mensen die volledig gevaccineerd zijn. De Zuiderdam is bezig aan een 10-
daagse cruise die op 2 januari moet eindigen in San Diego. 

Ondanks de uitbraak besloten zo'n vierhonderd mensen om in Mexico te gaan passagieren en 
een bezoek te brengen aan de havenstad. De Mexicaanse regering liet weten cruiseschepen te 
zullen blijven verwelkomen en opvarenden van boord te laten gaan, zolang aan de 
internationale gezondheidsvoorschriften wordt voldaan. 

De Mexicaanse economie is grotendeels afhankelijk van het toerisme, waardoor de 
regering weinig beperkingen wil opleggen aan bezoekers. Bron: AD, 29 december 2021. 

Vooral twintigers testten positief op corona, minder besmettingen onder 
tieners 

Vooral twintigers testen momenteel positief op het coronavirus. Van de ruim 84.000 
vastgestelde besmettingen in de afgelopen week was ongeveer een op de vijf een twintiger, 
meldt het RIVM dinsdag. Onder tieners daalde het aantal positieve tests. 

In de afgelopen week testten 15.514 mensen twintigers positief op het virus. Dat is bijna een 
kwart meer dan een week eerder. 

Tieners waren eerder juist een belangrijke groep, maar daar daalt het aantal positieve tests 
nu. In de afgelopen week werd het coronavirus vastgesteld bij 10.957 tieners, ruim 21 procent 
minder dan een week eerder. Onder kinderen van negen jaar en jonger daalde het aantal 
nieuwe gevallen met meer dan dertig procent. 

Het aantal positieve tests daalt voorlopig het snelst onder ouderen. Zo testten afgelopen week 
996 tachtigers positief, bijna de helft van het aantal van een week eerder. Ook onder 
negentigplussers is het aantal nieuwe gevallen vrijwel gehalveerd. 

Bij ongeveer zevenendertig procent van de positief geteste mensen lukte het om de bron van 
de besmetting te vinden. Van hen zijn ongeveer twee op de drie thuis besmet geraakt. Verder 
raakte zeventien procent besmet doordat ze bij iemand op bezoek gingen of doordat ze zelf 
bezoek ontvingen. Dat is het hoogste percentage voor die oorzaak sinds begin november. 

Nu de scholen dicht zijn, keldert het aantal besmettingen daar. Ongeveer acht procent van de 
positief geteste mensen liep het virus daar op. Dat is half zo veel als in de weken ervoor. 
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Het aantal besmettingen binnen verpleeghuizen daalt. Iets meer dan één procent van de 
besmettingen heeft daar plaatsgevonden, het laagste percentage sinds juli. Bron: NU.nl, 28 
december 2021. 

Broadway's 'Music Man' even stopgezet; Hugh Jackman heeft corona 

Broadway's reprise van The Music Man, de populairste voorstelling van New York, is dinsdag 
voor vijf dagen stilgelegd nadat hoofdrolspeler Hugh Jackman positief was getest op corona. 

Jackman zei op Twitter dat hij slechts lichte symptomen heeft, waaronder een kriebelende 
keel en een loopneus, en dat hij terugkeert op het podium zodra hij genezen is. De 
producenten hebben laten weten dat alle voorstellingen van de musical tot 1 januari 
geannuleerd zijn. 

Ondanks zijn vaccinaties en boostershot testte Jackman positief nadat zijn tegenspeelster 
Sutton Foster vorige week besmet was geraakt met het coronavirus. Foster, die werd 
vervangen door een invalster, staat op 2 januari weer op de planken, maar Jackson is naar 
verwachting tot 6 januari afwezig. 
 

 
Hugh Jackman 

Tientallen Broadwayshows, waaronder Hamilton, The Lion King en Aladdin, zijn de afgelopen 
twee weken afgezegd omdat het virus door de stad raast ondanks de vaccinatieplicht voor 
cast, crew en publiek.   
 
Sommige voorstellingen, zoals de jaarlijkse kerstshow van de Rockettes in de Radio City Music 
Hall, zijn volledig gecanceld, terwijl de musicals Jagged Little Pill en Ain't Too Proud weken 
eerder dan gepland zijn stopgezet vanwege doorbraakgevallen en een trage kaartverkoop 
tijdens het doorgaans drukke kerstseizoen.  
 
De nieuwe coronagolf had niet op een slechter moment kunnen komen voor Broadway, dat in 
september heropende na een 'coronasluiting' van 18 maanden. In januari en februari komt 
doorgaans niet veel publiek naar de theaters en grote musicals hebben volle zalen nodig om 
geld te verdienen.  
 
De voorstelling Music Man staat momenteel als preview en beleeft de officiële première op 10 
februari. De vraag naar kaartjes is groot, ondanks de officiële maximumprijs van 699 dollar 
per stoel, en op doorverkoop-websites gaan kaartjes van de hand voor meer dan 2.000 dollar 
per stuk. Bron: NU.nl, 28 december 2021. 
 
Hugh Jackman speelt na zestien jaar weer hoofdrol in Broadway-musical 
 
Hugh Jackman zal voor het eerst in zestien jaar weer een hoofdrol spelen in een Broadway-
musical. De Wolverine-acteur is toegevoegd aan de cast van The Music Man, een productie 
waarvan hij al eerder deel uitmaakte.  
 
De acteur speelt de rol van Harold Hill, een charismatische oplichter die zich in een kleine 
stad voordoet als de leider van een showkorps. Hij zegt dat het geld dat de band met de 
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optredens ophaalt, wordt gebruikt voor uniformen en nieuwe instrumenten. Maar de oplichter 
heeft hier andere bedoelingen mee.   
 
‘De eerste musical waar ik in speelde, was het fenomenale The Music Man’, vertelt de 
vijftigjarige Jackman over zijn nieuwste rol aan The Hollywoord Reporter. ‘Het was in 1983 en 
ik speelde een van de vertegenwoordigers. Het openingsliedje kan ik me bijna nog helemaal 
herinneren. Dit was het moment dat de magie van het theater in mij werd opgewekt.’  
 
In zijn verklaring vertelt Jackman, die vorig jaar nog te zien was in de musicalfilm The Greatest 
Showman en ook de hoofdrol speelde in de verfilming van Les Misérables, dat hij al heel lang 
van plan is om The Music Man terug naar Broadway te halen. ‘Toen ik hierover werd gebeld, 
viel ik bijna neer. Om dit nu eindelijk te kunnen doen, is ontzettend gaaf.’ The Music Man gaat 
in september 2020 in première.  
 
Jackman maakte in 2003 zijn debuut op Broadway met de productie The Boy from Oz en kreeg 
hier een Tony Award voor. Sindsdien speelde hij nog in drie andere voorstellingen in het 
theaterdistrict.   
 
Momenteel toert de acteur met zijn concertreeks The Man. The Music. The Show, waarmee hij 
op 17 mei ook Nederland aandoet. Bron: NU.nl, 13 maart 2019.  
 
Arts spoedeisende hulp Rijnstate kreeg zelf corona: ‘Alleen door 
teamwork redden we het’ 
 
De druk op de ziekenhuizen is groot met het hoge aantal coronapatiënten. De Gelderlander 
volgt daarom twee artsen van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Dit keer: Douwe Rijpsma, hoofd 
van de spoedeisende hulp. 
 

 
 
Douwe Rijpsma, hoofd van de spoedeisende hulp in Ziekenhuis Rijnstate. © Gerard Burgers 
 
Toen Douwe Rijpsma corona kreeg, zette dat zijn leven en dat van zijn gezin even op zijn kop. 
‘Al had ik slechts milde verschijnselen.’ Op zijn afdeling in het ziekenhuis draaide intussen 
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alles ‘gewoon’ door. Een kwestie van teamwork, weet hij. ‘We moeten het samen doen. Ik ben 
medisch manager en spoedarts, maar dit is echt teamwork. In ons eentje beginnen we niks. 
De mensen op onze afdeling moeten echt teamspelers zijn die het hoofd koel kunnen houden. 
We functioneren met elkaar, moeten volledig op elkaar kunnen vertrouwen. Zeker als de druk 
toeneemt.’ 
 
Die druk nam toe, het afgelopen jaar. ‘We begonnen optimistisch. De vaccins zaten eraan te 
komen. We hadden de grote golf rond kerst vorig jaar doorstaan. Echte rampscenario’s bleven 
uit. Het zou allemaal makkelijker en beter worden.’ 
 
Maar het werd niet makkelijker en beter. De onzekerheid kwam terug. ‘Dat merkte je in de 
hele organisatie’, zegt Rijpsma. ‘Corona verdween niet. Bij ons veranderde er weinig. Na de 
zomer zag je dat we ons weer schrap gingen zetten: wat zou ons in het najaar en de in winter 
te wachten staan? We dachten dat we een sprintwedstrijd aan het lopen waren, maar het 
bleek een marathon. We beseften dat corona voorlopig niet weg is, we zitten er nog jaren aan 
vast.’  
 
Na de zomer besloot de arts acht weken onbetaald verlof te nemen. ‘Ik merkte dat mijn energie 
afnam, na dik anderhalf jaar in de coronasituatie werken. Ik wilde even niet met werk bezig 
zijn. Ik probeerde het nieuws rond corona en de zorg zoveel mogelijk te mijden. Ik nam afstand, 
focuste op mijn gezin en op de dingen thuis. Zo kon ik me helemaal opladen. Dat was nodig, 
want ik zag wel aankomen dat we in het najaar weer vol aan de bak zouden moeten.’ 
 
Het was goed om terug te zijn op de spoedeisende hulp, vertelt hij. ‘Ik merkte dat mensen me 
gemist hadden. En dat is toch fijn om te ervaren. Ik doe dit werk met veel plezier en passie, 
maar het blijft belangrijk om je op te kunnen laden. Dat is een voorwaarde om zelf gezond te 
blijven.’ 
 
Goed voor jezelf zorgen, is het motto van Rijpsma. ‘Ook binnen ons team hebben we oog voor 
elkaar. We hebben een paar keer een digitaal uitje gedaan. Nu loopt er een fotowedstrijd waar 
we met alle collega’s aan meedoen. Dat zorgt voor verbinding als team.’ 
 
Met oud en nieuw heeft hij dienst. ‘Dan is het doorgaans vrij druk, ik zou iedereen willen 
oproepen om het een beetje rustig aan te doen met alcohol en niet de straat op te gaan. Maar 
voor ons zijn het altijd bijzondere diensten. Om twaalf uur proosten we coronaproof met een 
glaasje alcoholvrije bubbels. Iedereen neemt wat lekkers mee, in de koffiekamer is een buffetje 
ingericht. Dat maakt zo’n dienst speciaal.’ Bron: DG, 28 december 2021. 
 
Plaswijckpark in 2021: Rampspoed met brand en corona 
 

 
 
Fred Nijveld @ Jacco Van Giessen 
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Voor het Plaswijckpark in Rotterdam was 2021 echt een rampjaar. Niet alleen was het park 
langere tijd gesloten door de coronamaatregelen, het jaar begon met een vreselijke brand, 
waarbij het theater in vlammen opging. 
 
‘Het is gek om hier te zijn’, zegt directeur Fred Nijveld in een terugblik op het rampjaar 2021. 
‘Het is stil en er is niemand aanwezig. En een jaar geleden had ik natuurlijk ook niet kunnen 
voorspellen dat het er zo uit zou zien. Toen stond het theater er nog.’ 
 
In de nacht van 26 op 27 januari brandde het theatergebouw met rieten dak volledig uit. Vrij 
snel werden twee tieners aangehouden voor het aansteken van de brand. De twee werden 
veroordeeld tot één maand jeugddetentie. 
 
In de weken en maanden die daarop volgden werd het Plaswijckpark overspoeld door de lieve 
berichten én donaties. ‘Dat was wel hartverwarmend. Met het geld hebben we een interactieve 
spellentent neer kunnen zetten en een prachtige invulling kunnen geven.’ 
 
Nijveld laat de inhoud van de spellentent zien. Er staan speeltoestellen, er kunnen interactieve 
spelletjes gespeeld worden of op doel schieten. Maar door corona gebeurt dat nu ook niet. ‘Het 
is bijzonder vervelend’, voegt Nijveld daar aan toe. ‘Wij willen net als andere parken doen waar 
we goed in zijn en dat is mensen een goede dag bieden. Maar dat kan niet. ‘ 
 
Het is wel de bedoeling dat er op termijn een nieuw theatergebouw in het Plaswijckpark komt 
te staan. Maar waar dat zal zijn en wanneer is nog onduidelijk. ‘Er zijn ook niet veel 
mogelijkheden om een groot pand neer te zetten. We hopen dat in 2023, als we honderd jaar 
bestaan, de eerste paal te slaan of zelfs al iets verder te zijn. De plannen voor het pand moeten 
volgend jaar wel af zijn.’ Bron: Rijnmond, 28 december 2021. 
 
In Zeeland vijftig meer overlijdens door corona dan gedacht 
 
De afgelopen twee maanden zijn zeker vijftig Zeeuwen meer aan corona overleden dan eerder 
gemeld. Het RIVM heeft namelijk vandaag in de dagcijfers vijftig extra overlijdens in Zeeland 
doorgegeven. Deze overlijdens gaan terug tot 25 oktober. ‘Waarschijnlijk heeft iemand een 
inhaalslag gemaakt’, zegt een woordvoerder van RIVM. 
 
De meeste van de vandaag gemelde doden, zijn dus al eerder overleden, maar nu pas bij het 
RIVM doorgekomen. ‘Overlijdens zijn niet meldingsplichtig’, zegt de RIVM-woordvoerder. Het 
is niet verplicht om een overlijden door Covid-19 door te geven. Ook zijn de overlijdens vaak 
niet actueel, omdat de sterfgevallen niet worden meegenomen op de dag van overlijden, maar 
op de datum van de melding. 
 
De meldingsdatum is vaak niet hetzelfde als de sterfdatum. Meestal duurt het een paar dagen 
voordat ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen alle sterfgevallen hebben doorgegeven 
aan de GGD. Tot nu toe zijn er sinds maart 2020 in totaal 351 Zeeuwse coronadoden aan het 
RIVM gemeld. 
 
Het RIVM meldt vandaag ook 192 nieuwe positieve coronatests in Zeeland. Ook hiervan is de 
vraag of dit klopt. Landelijk zijn er tussen maandagochtend en dinsdagochtend 9.213 nieuwe 
coronagevallen geregistreerd, het laagste aantal sinds 3 november. Volgens het RIVM valt dit 
cijfer lager uit door een technische storing. In werkelijkheid kunnen er dus meer positieve 
tests zijn geweest. 
 
Twee Zeeuwen werden in het ziekenhuis opgenomen met corona: een inwoner uit de gemeente 
Sluis en één uit de gemeente Hulst. 
 
Net als gisteren werden in Goes de meeste mensen positief getest: 33. Gisteren waren dat er 
in die gemeente 47. Het laagste aantal positieve tests gaat wederom naar de gemeente Noord-
Beveland, al is dat met vijf besmettingen wel hoger dan gisteren. In bovenstaande tabel kun 
je de nieuwe besmettingen per gemeente zien. 
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In onderstaande grafiek zijn de dagelijkse coronacijfers wat meer in perspectief geplaatst. 
Iedere dag op de lijn wordt berekend door de nieuwe besmettingen van de afgelopen zeven 
dagen bij elkaar op te tellen. Zo krijg je een 'voortschrijdende week' waarvan het beeld niet 
wordt vertroebeld door incidentele pieken of dalen. De voortschrijdende week wordt berekend 
per regio, zoals het RIVM Zeeland heeft ingedeeld. Bron: Omroep Zeeland, 28 december 2021.  
 
Landelijk corona-protest van kappers op 30 december vanwege 
compensatie 
 
De kappersbranche gaat op donderdag 30 december in heel Nederland demonstraties houden 
tegen het coronabeleid. Kappers vinden dat zij niet of onvoldoende worden gecompenseerd en 
laten zich op deze dag zien en horen, 'binnen de daarvoor gestelde coronaregels.' 
 
‘Nooit heeft Nederland in zoveel gemeenten tegelijk formele demonstraties gekend’, melden 
Robért Jezewski (Team Hair Fashion) en Marjan van Oord van ondernemersinitiatief 'Ik kan 
niet meer - knippen.’ ‘In ruim een derde van alle gemeenten (125 van de 352) demonstreren 
kappers mee. Deze demonstraties zijn volgens de regels bij de burgemeester van de betreffende 
gemeente gemeld.’ 
 
Ook kunnen en zullen er acties worden gehouden door die kappers die zich niet bij de 
burgemeester hebben aangemeld of de ambulante kappers, waarschuwen de initiatiefnemers. 
‘Deze worden gewezen op het actievoeren binnen de Covid-regels in hun zaak of gewoon thuis 
met een poster aan het raam.’ 
 
Met deze acties willen de kappers hun 'brede verhaal' onder de aandacht brengen, ‘namelijk 
(het belang om) een boterham (te) verdienen voor de gezinnen die hier mede afhankelijk van 
zijn.’  
 
‘Nooit heeft Nederland in zoveel gemeenten tegelijk formele demonstraties gekend.’ 
 
Robért Jezewski: ‘Met de demonstratie en actie laten we als kappers op 30 december zien dat 
we moeten werken omdat de compensatie er niet of onvoldoende voor onze branche is. Om dit 
binnen de regels te laten zien zullen we naast de mini-demonstraties in heel het land ook onze 
stoelen vullen met etalagepoppen.‘ 
 
Voor de kleine zelfstandige thuiskappers is er alleen steun als er geen partner is die meer 
inkomen heeft dan 1500 euro. Voor de kleine zelfstandige kappers met een salon is de steun 
voor de derde keer op rij ontoereikend. 
 
Van Oord laat weten namens ondernemerscollectief 'Ik kan niet meer - knippen': ‘De wet- en 
regelgeving was en is nog steeds niet duidelijk over waarom kleine zelfstandigen die hun vak 
aan huis uitoefenen hun werkzaamheden niet mochten of mogen uitvoeren. Buiten het feit 
dat dit vanuit de regering op het gebied van volksgezondheid natuurlijk niet wenselijk was en 
is. De coronawet voorziet namelijk in het geheel niet in maatregelen in een woning. Wat in de 
steunmaatregelen dan weer wel als argument is gebruikt om niet financieel te compenseren.’ 
 
De opbrengst van de demonstratie en acties zullen gebundeld in meldingen en foto's aan de 
Tweede Kamer in een petitie worden aangeboden. De branche vindt het belangrijk te laten 
zien dat de actie gevoerd wordt binnen de gestelde regels. 
 
‘Er gingen ook veel stemmen op in de branche om kapperszaken tegen de regels in weer open 
te gooien, maar dat zou niet verstandig zijn,’ aldus ANKO. 
 
Kappersbrancheorganisatie ANKO is niet betrokken bij de voorbereiding van de actie, maar 
heeft wel contact gehad met het actiecomité. De vereniging vindt het volgens een 
woordvoerster een goede zaak dat er zoveel kappers van zich willen laten horen en dat de 
actievoerders zich tegelijk houden aan de coronaregels. Ze benadrukt in gesprek met ANP dat 
er ook veel stemmen opgingen in de branche om kapperszaken tegen de regels in weer open 
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te gooien. Daarop had ANKO laten weten dat zoiets niet verstandig zou zijn. Bron: De 
Ondernemer, 28 december 2021. 
 
Aantal geannuleerde 'kerstvluchten' stijgt naar ruim 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 
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. De problemen zijn onder meer in de Verenigde 
Staten erg groot. Bron: De Telegraaf, 26 december 2021. 
 
China telt snelste stijging lokale corona-infecties in 21 maanden 
 
De corona-uitbraak in de Chinese stad Xi'an heeft ertoe geleid dat China zaterdag zijn hoogste 
aantal binnenlandse besmettingen op één dag telde in 21 maanden tijd. De stad met 13 
miljoen inwoners, die al vanaf donderdag op slot zit, registreerde zaterdag 155 in eigen land 
overgedragen gevallen van symptomatische Covid-19. Een dag eerder waren dat er nog 75, 
bleek zondag uit officiële cijfers. 
 
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. Het zou 
niet gaan om infecties met de Omikron-variant van het coronavirus. Die variant zou alleen bij 
enkele buitenlandse reizigers en in het zuiden van China zijn geconstateerd. 
 
 In Xi'an zijn nu tussen 9 en 25 december in totaal 485 mensen met een lokaal overgedragen, 
symptomatische Covid-19-besmetting geteld. Door de lockdown in de stad mogen inwoners 
nog slechts sporadisch naar buiten. 
 
De wereldwijde uitbraak van het coronavirus begon voor zover bekend in de Chinese stad 
Wuhan. China telt echter 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. 
 
De Chinese autoriteiten zeggen dat ook enkele besmettingen in hoofdstad Beijing zijn terug te 
leiden tot de uitbraak in Xi'an. In Beijing worden vanaf februari de Olympische Winterspelen 
gehouden. China wil er daarom voor zorgen dat er zo min mogelijk coronagevallen in die stad 
zijn. Bron: De Telegraaf, 26 december 2021.  
 
Lichtjeswandeling als vreedzaam coronaprotest in centrum van Nijverdal  
 
De deelnemers aan de ‘lichtjeswandeling’ in Nijverdal willen de wereld vooral laten weten dat 
ze lijden onder de opgelegde beperkingen van de coronamaatregelen. Ze zoeken steun bij 
elkaar. De meesten beseffen terdege dat ze met hun coronaprotest het samenscholingsverbod 
negeren. 
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De eerste ‘lichtjeswandeling’ in Nijverdal werd vorige week afgesloten met de vorming van 
een hart op het Henri Dunantplein. © Onbekende deelnemer 

De oproep om deel te nemen aan de tweede ‘lichtjeswandeling’ in Nijverdal wordt vooral 
verspreid via besloten appgroepen. Een deelnemer wenst anoniem te blijven als hij vertelt dat 
afgelopen woensdag naar schatting 70 mensen deelnamen aan dit vreedzame protest. Hij 
toont zich enigszins verrast over de hoge opkomst. „En dat in een dorp als Nijverdal.’ 

„De tocht begon vorige week bij de rooms-katholieke kerk. We liepen twee aan twee door de 
Grotestraat naar Budde en weer terug. Onderweg werd bij ondernemers een presentje in de 
bus gedaan met een boodschap, waarmee we hen in deze donkere dagen een hart onder de 
riem willen steken. Op het Henri Dunantplein werd een hart gevormd. Veel mensen hadden 
een poster in de hand met daarop een rood hart en de tekst:  ‘Hart voor vrijheid’, vertelt deze 
zegsman. 

Hij vervolgt: „De redenen waarom de mensen in deze stoet meeliepen was heel divers. 
Sommigen voelden zich eenzaam en zochten de verbinding en gezelligheid. Meerdere 
middenstanders liepen mee, omdat zij zich door de winkelsluitingen zwaar gedupeerd voelen. 
Anderen zijn het niet eens met het vaccinatiebeleid en de tweedeling die hierdoor in de 
maatschappij is ontstaan.’ 

Het protest in Nijverdal vormt een onderdeel van een veel groter landelijk protest tegen het 
coronabeleid van het kabinet. Woensdag begint de tweede lichtjeswandeling om 20.00 uur 
voor het Huis voor Cultuur en Bestuur. De route gaat door een ander deel van Nijverdal en 
eindigt waarschijnlijk weer op het Henri Dunantplein.  Bron: Tubantia, 28 december 2021. 
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Twentse coronacijfers: 406 nieuwe besmettingen en één nieuw sterfgeval 
gemeld 

In Twente zijn het afgelopen etmaal 406 mensen positief getest op het coronavirus. Er is 
één inwoner overleden door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM 
dinsdagmiddag bekendmaakte. Landelijk werden 9213 nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 378,9 positieve tests per dag (vorige 
week 434,7). In die periode zijn 2652 besmettingen geregistreerd, 391 minder dan vorige week 
dinsdag toen het aantal nog op 3043 stond. 

Maandag werden 303 nieuwe besmettingen geteld. Vandaag komen de meeste meldingen uit 
de gemeenten Enschede (95), Hengelo (51) en Almelo (34). Binnen de regio is Wierden met 25 
gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de gemeente met de hoogste besmettingsfactor 
(102,3). Voor de hele regio Twente is dat cijfer vandaag 64,3. Daarmee staat de regio vierde op 
de daglijst van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's. Bij deze ranglijst geldt: hoe lager de 
positie, des te beter. 

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 52 nieuwe besmettingen gemeld: Berkelland (20), 
Oost Gelre (17), Winterswijk (10), Aalten (5). In dit deel van de Achterhoek werden geen aan 
corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 9213 nieuwe besmettingen 
in het afgelopen etmaal, 2282 minder dan maandag. Toen werden er 11.495 positieve tests 
gemeld. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald. Er zijn nu 2006 mensen met corona 
opgenomen, 8 minder dan maandag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. Op de 
intensive care worden 535 patiënten (waarvan 14 in Duitsland) behandeld vanwege corona, 
15 minder dan gisteren. Deze cijfers zijn vanmiddag door het LCPS 
(Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding) bekendgemaakt. Bron: Tubantia, 28 
december 2021.  

Twee keer zoveel minderjarigen verdacht van moord: ‘Status speelt 
belangrijke rol’ 

Het aantal zaken, waarbij minderjarigen worden verdacht van moord of poging daartoe, is 
meer dan verdubbeld. OM-topman Gerrit van der Burg toont zich bezorgd. ‘De kruimeldief 
van vandaag kan morgen iemand liquideren.’ 

Uit nieuwe cijfers die deze site heeft opgevraagd blijkt dat het aantal minderjarigen dat wordt 
verdacht van moord en poging tot moord dit jaar ruim tweeënhalf keer zo hoog is als een jaar 
geleden. ‘De verontrustende stijging die we in 2020 al zagen, zet hard door’, erkent Gerrit van 
der Burg van het Openbaar Ministerie in gesprek met deze site. Bron: Tubantia, 29 december 
2021.  

Valt het misschien mee met de impact van Omikron? ‘Fingers crossed’ 

Omikron verdringt in razend tempo de deltavariant van het coronavirus. Hoe ziek zullen we 
worden en wat betekent het voor de zorg? Het zijn met name ouderen die dit duidelijk gaan 
maken. 

Door de angst voor de nieuwe variant van het coronavirus zette het kabinet ruim een week 
geleden zo’n beetje het hele land op slot. Het wachten is nu op wetenschappelijke data die 
vertellen of dat de juiste beslissing was. Dat onderzoek is er nog maar mondjesmaat, omdat 
de Omikron-variant nog zo nieuw is. 

Vorige week verschenen de eerste wetenschappelijke rapporten die de hoop aanwakkeren dat 
Omikron minder ziek maakt dan eerdere coronavarianten. In Zuid-Afrika, Engeland en 
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Denemarken werd onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat Omikron voor minder 
ziekenhuisopnamen lijkt te zorgen dan de deltavariant. Volgens het Britse onderzoek lopen 
mensen die besmet zijn met de Omikron-variant 15 tot 20 procent minder kans het ziekenhuis 
te moeten bezoeken en 40 tot 45 procent minder kans één of meer nachten in het ziekenhuis 
te moeten doorbrengen.  

Een voorzichtige opsteker, waar wel iets tegenover staat. De Omikron-variant is veel 
besmettelijker dan zijn voorganger. Het leidt ertoe dat Omikron delta in razend tempo 
verdringt. In verschillende Europese landen breekt de nieuwe variant besmettingsrecords. 

Zo werden in Denemarken maandag meer dan 16.000 positieve coronatests geregistreerd, een 
twijfelachtige mijlpaal. En in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stopt de teller de laatste 
dagen ergens rond of boven de 100.000 besmettingen. In Londen heeft één op de tien tot 
twintig mensen op dit moment corona, vooral door Omikron. 

In Nederland  wordt het aantal positieve tests al minder, maar de vraag is hoelang dat zo blijft. 
Amsterdam, waar Omikron als eerste voet aan de grond kreeg, heeft inmiddels alweer te 
maken met een stijging in besmettingsaantallen. 

‘Volkomen logisch,’ noemt viroloog aan het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong die 
kerende trend. ‘Je hebt te maken met een variant die zich ondanks maatregelen elke twee à 
drie dagen verdubbelt. In Rotterdam zie je nu ook al dat de daling van het aantal besmettingen 
gestopt lijkt. Daar zul je de komende dagen ook een stijging zien, verwacht ik. En daarna zal 
de rest van het land volgen.’ 

Er wordt gesuggereerd dat Omikron zich mede sneller kan verspreiden omdat mensen de 
nieuwe variant van het coronavirus sneller doorgeven; ze zouden binnen twee tot drie in plaats 
van vier tot vijf dagen al besmettelijk zijn. ‘Ik heb dat in buitenlands onderzoek ook gelezen,’ 
bevestigt Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid. ‘Het zou komen doordat het 
virus zich op een andere plek in het lichaam hecht.’  

De snellere verspreiding van Omikron zou kunnen zorgen voor een misschien hevige maar 
kortere besmettingenpiek dan bij voorgaande coronavarianten, wordt door sommige 
wetenschappers geopperd. Zoiets gebeurde recent ook in een provincie in Zuid-Afrika. Maar: 
daar is het zomer, en dat maakt een vergelijking met Europa lastig.  

Voorlopig gaat Omikron ook in Nederland vooral rond onder jongere doelgroepen, die minder 
kwetsbaar zijn voor corona. Daardoor is het nog steeds moeilijk om te zeggen wat het effect 
van de variant is op het aantal ziekenhuisopnamen. In Denemarken was maandag een lichte 
stijging waarneembaar. Van de ruim 600 patiënten hadden er 51 de Omikron-variant. 

Ook in Engeland nam het aantal patiënten eind vorige week toe. Maar vooralsnog zijn de 
grafieken met patiëntenaantallen niet alarmerend, meldt de Amsterdamse ic-chef Armand 
Girbes, die de situatie via bevriende collega’s in omliggende landen op de voet volgt. ‘Het lijkt 
allemaal vrij stabiel. Fingers crossed.’  

De verwachting is dat Omikron de komende weken ook de oudere doelgroepen zal bereiken. 
Pas dan komt er een duidelijker antwoord op prangende vragen. Hoe verhouden de snellere 
verspreiding en de lagere kans op ziekenhuisopname zich tot elkaar? Hoeveel hebben ouderen 
en kwetsbaren aan hun eerste vaccinaties, en aan hun recent ontvangen boosterprik? Hoeveel 
milder dan delta is Omikron precies voor niet-gevaccineerden? 

Dan zal ook blijken welke aanpak het beste werkt: die van Mark Rutte, die met zijn kabinet 
en adviseurs koos voor een lockdown en daarmee het aantal besmettingen vooralsnog binnen 
de perken houdt? Of de aanpak van zijn Britse evenknie Boris Johnson, die de bevolking in 
Engeland ondanks vele tienduizenden besmettingen per dag nauwelijks extra beperkingen 
oplegt?  
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Het is een rekensom die op dit moment simpelweg nog niet te maken is, zegt OMT-lid Menno 
De Jong. ‘Er zijn te veel factoren die we nog altijd niet helder in beeld hebben. Maar op basis 
van de gegevens die ik nu heb gezien, word ik wel steeds hoopvoller dat we in Nederland de 
juiste maatregelen hebben genomen. Met een effectieve boostercampagne kunnen we veel 
ellende voorkomen. We hebben met deze lockdown tijdig ingegrepen en tijd gekocht om ons te 
wapenen – tegen hoge kosten, moet ik daar wel even bij zeggen. Maar meer dan dit kunnen 
we niet doen. Vanaf nu is het gewoon afwachten.’ Bron: Het Parool, 28 december 2021.  

Raad voor de rechtspraak vernietigend over noodzaak uitbreiding 
coronapas 

De Raad voor de rechtspraak is kritisch over de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. In 
een spoedadvies over de inzet van 2G en 3G op de werkvloer worden vraagtekens gezet bij de 
noodzaak en proportionaliteit van de maatregelen. 

Het advies dateert van 17 november, maar demissionair coronaminister Hugo De Jonge 
stuurde het vorige week, twee dagen voor Kerstmis, naar de Tweede Kamer. 

De Raad voor de rechtspraak velt een hard oordeel over de onderbouwing van een mogelijke 
inzet van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer, en van 2G in het algemeen. Volgens de 
Raad is onduidelijk ‘wanneer de actuele epidemiologische en maatschappelijke 
omstandigheden een noodzaak creëren’ voor de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. Het 
feit dat de besluitvorming grotendeels wordt gebaseerd op de adviezen van het Outbreak 
Management Team (OMT) zorgt ook voor opgetrokken wenkbrauwen bij de Raad. ‘Het is niet 
de taak van het OMT, maar van de wetgever om te toetsen aan mensenrechten’, aldus het 
advies.  

De Raad vindt het verder niet duidelijk wanneer er een einde komt aan de noodzaak van de 
maatregelen, die inbreuk maken op de grondrechten van burgers: in het wetsvoorstel wordt 
elke drie maanden opnieuw bepaald of de maatregelen nog nodig zijn, en ‘in dit verband mist 
de Raad een stip aan de horizon’, aldus het advies. ‘Wanneer is de epidemiologische situatie 
zodanig dat een dergelijke beperking van grondrechten niet meer proportioneel is?’ 

Mocht het coronatoegangsbewijs op de werkvloer worden ingevoerd, dan zijn de gevolgen voor 
werkgevers en werknemers bovendien onduidelijk. Worden werknemers bijvoorbeeld 
ontslagen als ze geen coronapas kunnen laten zien? En is de werkgever verplicht om 
werknemers door te betalen als zij niet kunnen werken omdat ze geen coronapas hebben? De 
Raad adviseert demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, die het advies 
heeft uitgevraagd, om die punten verder uit te werken. 

Kamerleden Pieter Omtzigt en Nicki Pouw-Verweij (JA21) zijn verbolgen over de datum en het 
tijdstip waarop het advies is geopenbaard. ‘Dit spoedadvies stamt uit november, en is dus vijf 
weken te laat naar de Kamer gestuurd’, zegt Omtzigt. ‘Een advies heeft alleen zin als het 
openbaar wordt gemaakt, anders kun je die nieuwe bestuurscultuur wel weer netjes aan de 
wilgen hangen.’ Hij wijst erop dat de Raad voor de rechtspraak zowel adviseert aan regering 
als aan de Kamer.  

In een set Kamervragen vragen Omtzigt en Pouw-Verweij de ministers De Jonge en Dekker en 
premier Rutte om een expliciete reactie op de kritische onderdelen van het advies. Ook willen 
ze weten waarom de Tweede Kamer het advies niet heeft gekregen voordat de Kamer erover in 
debat zou gaan. ‘Eigenlijk hadden we in de week van 6 december het 2G-wetsvoorstel moeten 
bespreken’, zegt Pouw-Verweij. „Dat hadden we dan zonder deze zeer cruciale informatie 
moeten doen. Onacceptabel.’ Het 2G-debat werd destijds vooruitgeschoven vanwege onder 
meer de opkomst van de besmettelijkere Omikron-variant, en staat nu gepland voor na het 
kerstreces. Bron: De Telegraaf, 28 december 2021. 
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Ouderen alsnog later aan de beurt voor booster: 'Ik ben eerder dan mijn 
vader' 

Nu de boostercampagne eindelijk op stoom is, dreigen veel 60-plussers alsnog later aan de 
beurt te komen dan jongeren. Veel senioren hadden hun afspraak voor een booster al een 
paar weken geleden gemaakt, toen nog niet alle priklocaties in bedrijf waren. Jongeren 
kunnen daar intussen wel terecht, maar de ouderen krijgen te horen dat verzetten van hun 
afspraak niet meer mogelijk is. 

Alle 60-plussers die in januari een afspraak hadden staan voor een prik, zouden deze verzet 
krijgen naar december. Ze zouden afgelopen weekend een sms'je krijgen met daarin een 
telefoonnummer waarmee ze hun afspraak konden vervroegen. 

‘Dat sms'je is naar 45.000 mensen verstuurd en 20.000 van hen hebben de afspraak ook 
daadwerkelijk vervroegd’, laat de GGD GHOR weten. ‘Als mensen de sms niet hebben 
ontvangen dan vragen we hen om te komen naar de afspraak die al staat.’ 

Ouderenorganisatie ANBO is niet blij met de gang van zaken. ‘We maken ons zorgen. De 
geboortejaren worden steeds jonger, maar er is een groep die nog steeds niet is geweest en 
inmiddels zijn de dertigers al aan de beurt. Er is een groep ouderen die het nog steeds niet is 
gelukt om een afspraak te maken en die komen straks veel later dan de jonge mensen.’ 

‘Ik heb vanmorgen het bericht gekregen dat ik de afspraak mocht maken. Een halfuur later 
had ik een afspraak voor aanstaande donderdag’, vertelt de 40-jarige Ymke Spijkers. ‘Mijn 
vader heeft drie weken geleden een afspraak gemaakt voor 6 januari en kan deze nu niet 
aanpassen. Hij is 70. Ik vind het bizar.’ 

De ANBO wijst erop dat ouderen er de dupe van zijn dat veel digitaal gaat. ‘Als je handig bent 
met het internet en je DigiD dan is dat een stuk makkelijker, maar als je dat niet bent en de 
regels veranderen steeds, dan krijg je situaties dat mensen niet meer snappen wat de 
bedoeling is.’ 

De GGD doet de dringende oproep aan ouderen om niet te bellen voor het verzetten van een 
bestaande afspraak. ‘Veel mensen bellen nog steeds. Het blijft maar doorgaan’, zegt een 
woordvoerder. De reden voor de oproep is de drukte bij de telefoonlijnen van de GGD. Bron: 
RTL Nieuws, 28 december 2021. 

Chinees vaccin werkt totaal niet tegen Omikron 

lecht nieuws voor China en veel landen in Azië. Het vaccin tegen Corona van Sinovac werkt 
totaal niet tegen Omikron. Het Chinese vaccin slaagt er niet aan om antilichamen aan te 
maken die deze mutatie van het virus aanvallen. Dat blijkt uit een grote test in Hong Kong. 

Volgens de wetenschappers achter deze studie werkt Pfizer ook matig tegen Omikron. Slechts 
vijfentwintig procent van de mensen die met deze stof zijn geïnjecteerd heeft antistoffen tegen 
de Omikron mutatie. Maar dat is nog altijd meer dan bij Sinovac, waar nul antistoffen zijn 
aangetroffen. 

Sinovac is in China op grote schaal ingezet ter bestrijding van de pandemie. Ook Turkije, 
Pakistan, Thailand, de Filipijnen, Hongarije en Brazilië gebruiken hoofdzakelijk dit vaccin. In 
Nederland is het niet in gebruik. 

De studie, uitgevoerd door de University of Hong Kong, zal deze landen zorgen baren. Vooral 
ook omdat blijkt dat het vaccin ook tegen de Beta-mutatie van het virus al slechtere resultaten 
laat zien dan westerse vaccins. Daarmee zouden veel vaccinatiecampagnes nu 
bijna nutteloos zijn. 
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Sinovac gebruikt een dood virus om de menselijke afweer te trainen. Bij Pfizer is sprake van 
mRNA technologie, die immuniteit oplevert tegen een klein deel van het virus. Bron: FAQT, 
28 december 2021.  

Frustratie België over winkelende Nederlanders: niet erg solidair 

De toestroom van Nederlanders die vanwege de lockdown in eigen land gaan winkelen of 
dineren in België, leidt daar tot geërgerde reacties. Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx 
noemde het in radioprogramma De wereld vandaag niet erg sociaal, solidair of verstandig dat 
Nederlanders oproepen negeren om weg te blijven.  

Het was maandag op wegen vanuit Nederland naar België opvallend druk. Veel mensen leken 
te willen profiteren van het feit dat winkels en cafés daar open mogen zijn. De ANWB meldt 
dinsdagochtend ‘opnieuw extra drukte’ op de wegen rond Breda richting Antwerpen. Die zorgt 
onder meer op de A58 van Tilburg naar Breda voor enkele kilometers file.  

Berx erkende geen juridische instrumenten te hebben om dagjesmensen uit Nederland te 
weren. Premier Mark Rutte had Nederlanders al opgeroepen vooral niet naar onze zuiderburen 
of naar Duitsland te reizen als het niet per se nodig is. ‘Ik zou denken dat dat nog veel meer 
impact heeft dan een gouverneur van Antwerpen die een dergelijke oproep doet’, zei de 
gouverneur maandag.  

De bekende viroloog Marc Van Ranst zegt volgens Het Nieuwsblad dat de winkelende 
Nederlanders uiteindelijk de zorg in eigen land meer kunnen belasten. ‘Want ze ontlopen de 
maatregelen en ze kunnen hier geïnfecteerd worden, naar huis gaan en daar opgenomen 
worden als ze ernstig ziek zijn.’  

Van Ranst stelt volgens de krant dat de komst van de Nederlanders niet aangemoedigd moet 
worden. ‘Anderzijds moeten we niet vrezen dat ze plots de Omikron-variant massaal naar hier 
gaan brengen, want daar hebben we er evenveel van. Maar het moet wel binnen de perken 
blijven. Maar herinner ik me ook een tijd dat wij exact hetzelfde deden toen de terrassen hier 
niet open waren, maar wel bij hen.’ Bron: ANP, 28 december 2021.  

Ondanks lockdown vorige week 142.000 afspraken bij Testen voor 
Toegang  

Hoewel sinds zondag 19 december een lockdown van kracht is en vrijwel alle locaties waar je 
een coronapas voor nodig hebt dicht zijn, hebben vorige week ongeveer 142.000 mensen een 
afspraak bij Testen voor Toegang gemaakt. Dat laat Stichting Open Nederland (SON), de 
organisatie achter Testen voor Toegang, maandag aan NU.nl weten. 

Het gaat om een forse daling ten opzichte van de week ervoor, toen nog 273.000 afspraken 
werden gemaakt. Vanwege de lockdown had SON de daling zien aankomen, zegt een 
woordvoerder. 

In de cijfers zitten de afspraken die tussen maandag 20 december en zondag 26 december zijn 
gemaakt. De drukste dag was vrijdag (Kerstavond): toen werden ruim 43.000 afspraken 
gemaakt. 

Van ongeveer zestig procent van de mensen is niet bekend waarom ze een afspraak maakten, 
aangezien ze bij reden de categorie 'overig' hadden geselecteerd. ‘We vragen het niet in detail 
uit, dus van die mensen is moeilijk te zeggen waarom ze een afspraak maakten’, aldus de 
woordvoerder. Zo'n twaalfduizend mensen zeiden bij het maken van de afspraak dat ze de 
testuitslag wilden gebruiken voor het sporten.  

SON meldt alleen het aantal gemaakte afspraken, maar niet het aantal mensen dat zich ook 
daadwerkelijk liet testen. Eerder meldde de stichting dat circa 88 procent van de mensen 
komt opdagen bij de testafspraak. 
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Sinds zondag 19 december is Nederland in lockdown. Daardoor zijn de meeste locaties waar 
je een coronapas moet tonen gesloten. De sluiting duurt in ieder geval tot en met 14 januari. 
Bron: NU.nl, 28 december 2021. 

533 coronapatiënten op ic's, laagste aantal sinds eind november 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag 
met acht gedaald tot 533. Dat is het laagste aantal sinds 26 november, zo valt op te maken 
uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1997 coronapatiënten, veertien meer dan zondag. Het 
is nu wel de derde dag op rij dat er minder dan 2000 mensen zijn opgenomen. Op de 
verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten afgelopen etmaal toe met 22 tot 1464. 

In de afgelopen 24 uur zijn er 28 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 126 nieuwe Covidpatiënten binnengebracht. 

Het LCPS wijst erop dat de bezetting van coronapatiënten op de ic's en verpleegafdelingen 
afgelopen week is gedaald. ‘Ook de instroom van Covidpatiënten is aan het dalen. We volgen 
de impact van de Omikron-variant op de besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan 
op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de instroom van 
nieuwe patiënten in januari hierdoor weer zal stijgen’, stelt de ziekenhuisorganisatie in een 
toelichting. 

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten over 
verschillende regio's worden verdeeld. Ook werden er afgelopen tijd om die reden patiënten 
naar ziekenhuizen in Duitsland gebracht. Zondag werden twee mensen naar een andere regio 
in Nederland verplaatst. In de Duitse ziekenhuizen liggen momenteel nog zeventien 
Nederlandse coronapatiënten. Bron: ANP, 28 december 2021. 

Chinese stad Xi'an verbiedt autorijden na corona-uitbraak 
 
De Chinese autoriteiten hebben de ‘strengste maatregelen’ afgekondigd in de miljoenenstad 
Xi'an om daar een corona-uitbraak tegen te gaan. Zo is autorijden in de meeste gevallen niet 
toegestaan, tenzij mensen bijvoorbeeld de weg op moeten voor virusbestrijding. 
 
China meldde maandag 162 nieuwe besmettingen, waarvan 150 zijn vastgesteld in Xi'an. De 
stad met 13 miljoen inwoners ging vorige week in een strenge lockdown. 
 
De politie gaat auto's controleren. Wie de regels overtreedt kan tien dagen celstraf krijgen en 
een boete van omgerekend 69 euro. Autoriteiten spuiten ondertussen ook desinfectiemiddel 
rond in Xi'an. Inwoners worden verzocht om hun ramen dicht te houden en geen oppervlaktes 
van gebouwen of planten op straat aan te raken. 
 
Door de lockdown mochten mensen al nauwelijks naar buiten. Per huishouden mag één 
persoon eens in de drie dagen boodschappen doen. Mensen moeten de autoriteiten of hun 
werkgever om toestemming vragen als ze de stad willen verlaten. 
 
De Chinese overheid heeft 26 ambtenaren van Xi'an onbekende straffen opgelegd. Ze zouden 
onvoldoende hebben gedaan om de uitbraak te voorkomen en te beperken. Vorige week, nog 
voor de lockdown inging, begon Xi'an met het testen van alle inwoners. 
 
China vreest dat er besmettingen onopgemerkt blijven, waardoor het virus uiteindelijk op 
meer plekken in het land kan opduiken. De overheid hoopt de uitbraak de kop in te kunnen 
drukken voordat de Olympische Winterspelen in februari van start gaan in Beijing. 
 
China voert een streng coronabeleid. Uitbraken worden bestreden met lokale lockdowns en 
het massaal testen van inwoners. Bron: ANP, 28 december 2021. 
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De lockdown van Xi'an is vandaag de zevende dag ingegaan 

De lockdown van de Chinese stad Xi'an is vandaag de zevende dag ingegaan. De ruim 13 
miljoen inwoners mogen hun woning en stad niet uit. Daarvoor is toestemming van de 
autoriteiten nodig. Voor boodschappen zijn de stedelingen afhankelijk van bezorgdiensten. 
Online bestellingen laten soms dagen op zich wachten. Ondanks de strenge maatregelen 
worden ook vandaag 151 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Daarmee komt 
het totale aantal gevallen sinds 9 december op bijna 1000. Testen hebben de omikronvariant 
in Xi'an nog niet aangetoond. Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Nieuw symptoom van Omikron ontdekt  
 
Britse wetenschappers hebben een nieuw symptoom van Omikron ontdekt. Bij eerdere 
varianten was dit nog helemaal afwezig. Het gaat om een gebrek aan  eetlust. Wie plotseling 
niet moet denken aan een bord vol voedsel, kan zich wellicht beter laten testen. 
 
Het nieuwe symptoom is ontdekt dankzij de ZOE-database. Daarin houden Britse 
wetenschappers en artsen alle data bij over Corona. De database is niet lang na het begin van 
de pandemie opgericht om houvast te hebben. Het beheer ligt bij King's College London. 
 
Uit deze database blijkt tot nu toe dat Omikron heel snel om zich heen grijpt, maar dat de 
symptomen wel milder en tot minder ziekenhuisopnames leiden. Bovendien geven mensen 
met Omikron aan andere symptomen te hebben. Daaronder dus een gebrek aan honger. Het 
is nog een teken dat Corona ook een neurologische ziekte is. 
 
Het gaat volgens de onderzoekers om een zeer voorlopige conclusie. Ze willen dit fenomeen 
verder onderzoeken. Bron: FAQT, 28 december 2021.   
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Omikron heeft andere symptomen 
 
De pas ontdekte Omikron variant is nog steeds een mysterie. Volgens de eerste bevindingen 
zullen de verschijnselen waarschijnlijk milder zijn dan bij andere coronavirusvarianten. Maar 
de symptomen van een infectie met Omikron zijn ook anders dan die van zijn voorgangers. 
Volgens medische deskundigen komen ongewone symptomen vooral bij kinderen voor. 
 
De ontwikkeling van de nieuwe variant wordt door gezondheidsdeskundigen met bezorgdheid 
gevolgd. Het verspreidt zich als een lopend vuurtje over de hele wereld; in het Verenigd 
Koninkrijk is één op de drie besmettingen met Covid-19 al met Omikron. Er is daar zelfs een 
dode door deze variant gevallen. In Oostenrijk wordt het deze week dominant, zeggen experts 
daar.  
 
De mutatie werd voor het eerst ontdekt in Zuid-Afrika. Medische professionals daar hebben 
ongewone symptomen waargenomen die in verband staan met de Omikron. Patiënten klagen 
meestal over een pijnlijk lichaam en extreme vermoeidheid, liet de Zuid-Afrikaanse Medische 
Vereniging weten. Een kriebelende keel en droge hoest zijn typisch, maar koorts komt minder 
vaak voor. 
 
Geen van de patiënten klaagde over een verlies van reuk of smaak, tot nu toe een teken van 
Corona. Hoe meer de ziekteverwekker muteert, hoe minder vaak het zintuigverlies optreedt, 
zoals Britse onderzoekers hebben vastgesteld. Al na het verschijnen van de Deltavariant kon 
worden vastgesteld dat de reuk- en smaakzin bij deze mutatie minder vaak verloren gingen. 
Bron: FAQT, 14 december 2021. 
 
Ben je verkouden of heb je Omikron? 
 
Een nieuwe studie uit Groot-Brittannië toont dat een kwart van de mensen met Omikron 
denkt gewoon verkouden te zijn. De symptomen van de nieuwe variant van Corona lijken dan 
ook erg op die van een zware verkoudheid, zeggen de onderzoekers van de University of 
Warwick. Hoe kun je weten wat je hebt? 
 
Een betrouwbare indicator dat je Corona had, was tot nu toe het verlies van smaak en reuk. 
Bij Omikron lijkt dat veel minder of zelfs helemaal niet meer op te treden. Wel treedt bij deze 
variant vaak zware hoofdpijn op. Daarnaast voelen patiënten zich zeer vermoeid, dagen achter 
elkaar. 
 
Minder vaak treedt nachtelijk zweten op en pijn in spieren en gewrichten. Maar deze 
symptomen zijn er ook bij een zware verkoudheid. De enige manier om zeker te zijn dat het 
niet om verkoudheid gaat, is om een test te doen, zo schrijven de wetenschappers uit Warwick. 
Het liefste eentje bij een officieel testcentrum, niet alle thuistest pikken Omikron even goed 
op. 
 
Een ding is volgens deze onderzoekers zeker: als je niest, is dat een verkoudheid. Ze hebben 
niezen niet waargenomen bij mensen met Omikron. Hoge koorts is reden om 
onmiddellijk medische hulp in te schakelen. Bron: FAQT, 20 december 2021. 
 
De Mobiele Eenheid in Amsterdam gaat zondag bij demonstratie tegen 
het coronabeleid in staking 
 
De Mobiele Eenheid in Amsterdam gaat zondag bij demonstratie tegen het coronabeleid in 
staking. Vicevoorzitter Albert Springer van de Nederlandse Politiebond bevestigt de staking 
aan De Telegraaf. Die dag is de ME 'in volle sterkte' opgeroepen. De ME-staking - in stilte 
voorbereid en nog niet aangekondigd - kwam gisteren aan het licht bij de werkonderbreking 
van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel. 
 
‘Dit is nog maar het begin’, zegt Mahmut Kaptan, aanvoerder van de acties in Noord-
Nederland. Het wringt op alle afdelingen binnen het politieapparaat, zeggen hij en Springer. 
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Er moeten volgens de bonden 18.000 fte bij komen om het steeds grotere takenpakket van de 
politie te kunnen uitvoeren. ‘We hebben er geen vertrouwen in dat minister 
Grapperhaus of politiek Den Haag ons tegemoet komt.’  
 
ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp 'sluit niet uit' dat de Amsterdamse burgemeester Femke 
Halsema een kort geding zal aanspannen om de staking te voorkomen. Een woordvoerder van 
Halsema wil nog niet reageren. Voor de demonstratie van zondag zouden twee pelotons 
Mobiele Eenheid worden opgeroepen, dat zijn zestien busjes met elk acht ME'ers.  
 
Viroloog Marc Van Ranst: ‘Als wappie-organisatie me vraagt om te komen 
spreken doe ik dat’ 
 
In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine 
gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: de Belgische viroloog 
Marc Van Ranst (56) is een fenomeen. Hij wordt alom gewaardeerd om zijn deskundigheid, 
maar ook door velen gehaat om zijn scherpe tong. Hij moest afgelopen jaar enige tijd 
onderduiken. ‘Ik zou best salsaleraar willen zijn. Prachtig beroep lijkt me dat.’ 
 
De portier haalt zijn schouders op. Marc Van Ranst is een half uur te laat, maar dat is niet 
ongewoon. ‘Ik heb hem al wel gezien, hoor. Ik zal hem eens een berichtje sturen. Hij neemt 
nooit op als je hem belt, hè.’ 
 
Het is een doordeweekse donderdagmiddag in Leuven, in het Rega Instituut voor Medisch 
Onderzoek, de werkplek van misschien wel de drukste viroloog van België. Van Ranst heeft 
een afspraak met de krant, daarna met de radio en later op de dag ook nog met de televisie. 
Tussendoor is hij natuurlijk gewoon aan het werk. Bron: AD, 29 december 2021. 

NS raadt reizigers af om met de trein naar België te gaan 

De NS raadt reizigers af om met de trein naar België te gaan, tenzij het echt noodzakelijk is. 
De treinen zitten veel te vol en dus is het volgens het spoorbedrijf onmogelijk om voldoende 
afstand te houden. De oproep geldt tot zondagavond. 

Gisteren zette de NS op de perrons medewerkers in om de passagiersstromen in goede 
banen te leiden. Eerder die dag kwam het 'enkele keren' voor dat passagiers op het station 
achter moesten blijven omdat een trein te vol zat.  

Veel Nederlanders brengen dezer dagen een bezoekje aan de zuiderburen. Ze pakken een 
dagje uit, wat in ons land door de lockdown niet kan. Ook op de snelwegen is het steeds erg 
druk. De toestroom uit Nederland zorgt voor ergernis bij de Belgen. Bron: AD, 29 december 
2021. 

FNV opent een meldpunt voor zorgmedewerkers met long covid die 
daardoor financiële schade oplopen 

Vakbond FNV opent een meldpunt voor zorgmedewerkers met long covid die 
daardoor financiële schade oplopen. Het meldpunt moet de omvang van het probleem in kaart 
brengen en de minister van Volksgezondheid van actuele informatie voorzien. Ook bepleit de 
bond de vorming van een speciaal long covid-fonds door de overheid.  

Steeds meer zorgprofessionals zitten langer dan een jaar in de ziektewet en vallen 
daardoor terug in salaris. Kosten voor revalidatie zouden niet worden vergoed, volgens de 
vakbond. Inmiddels heeft de FNV meer dan honderd meldingen van werknemers met long 
covid-klachten in behandeling, waarvan het gros uit de zorg. 

Een fonds zou mensen die op de werkvloer besmet zijn geraakt met het coronavirus en nog 
steeds klachten ondervinden financieel tegemoet moeten komen. De FNV stelt dat toenmalig 
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zorgminister Tamara van Ark in april dit jaar beloofde dat er zo'n fonds voor slachtoffers zou 
komen. ‘Maar sindsdien is er nog weinig gebeurd.’ 

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong zegt dat als reden wordt gegeven dat het niet haalbaar is zolang 
het kabinet nog demissionair is. ‘De problemen van deze mensen stapelen zich op. Over drie 
maanden belandt de eerste groep medewerkers met long covid in de WIA, omdat ze dan al 
twee jaar ziek zijn.’ 

Volgens De Jong zijn er berichten dat van mensen de netto-inkomsten met 30 tot soms 50 
procent zijn gedaald. ‘Bedrijven krijgen miljardensteun’, zegt ze. ‘Maar de mensen in de 
frontlinie hebben echt het gevoel dat ze dubbel slachtoffer zijn. Ze worden in hun gezondheid 
geraakt én in hun portemonnee.’  

We lopen risico.’ Een op het laatste moment ingetrokken oproep voor een boosterprik is bij 
veel ambulancemedewerkers totaal verkeerd gevallen. Ze zijn woedend, volgens 
belangenbehartiger Stichting Acute Zorg VPR. ‘Het is in deze tijden van corona  zwaar 
onverantwoord voor zowel het personeel als de patiënten.’ Bron: AD, 29 december 2021. 

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC meldt een recordaantal van 
ruim 440.000 nieuwe coronabesmettingen 

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC meldt een recordaantal van ruim 440.000 nieuwe 
coronabesmettingen. Niet eerder werden binnen 24 uur zoveel infecties vastgesteld. Het vorige 
dagrecord stamt uit januari van dit jaar, toen er 294.000 positieve tests werden 
afgenomen. Het zevendaagse gemiddelde ligt momenteel op zo'n 240.000 nieuwe 
besmettingen per dag. Iets minder dan het record uit januari. De extra besmettelijke 
Omikron-variant wordt als oorzaak van de sterke toename gezien. Bron: AD, 29 december 
2021. 

Diederik Gommers: 'Twijfelen over booster is normaal, deed ik eerst ook' 

Diederik Gommers zegt op het reactieplatform van NU.nl dat ook hij zijn twijfels had bij de 
boosterprik. ‘Het grappige is: ik heb zelf ook getwijfeld over het halen van m'n booster. Ik 
dacht: ik ben gezond, heb me al twee keer laten vaccineren en ik hou me aan de regels. 
Waarom dan toch weer een vaccin? Waar houdt het op?’, vertelt Gommers. Uit een test bleek 
echter dat hij niet genoeg antistoffen had. 

Gommers: ‘Daar schrok ik wel even van. Ik dacht: wat als ik op de ic zou komen te liggen? 
Daarnaast: hoe vervelend is die prik nou echt? Toen ik de uitnodiging kreeg, heb ik meteen 
een prik gehaald.’ Volgens de intensivist twijfelt iedereen. ‘Dat is meer dan normaal. Ik wilde 
gewoon even nadenken. Ik vroeg me af: wat zijn we nou aan het doen? Maar ik vertrouw het 
vaccin volledig, daar had het niets mee te maken.’ 

Het is heel normaal om te twijfelen over het nemen van de boosterprik, zegt Diederik 
Gommers, ic-arts en lid van het Outbreak Management Team (OMT), in gesprek met NU.nl. 
Zelf twijfelde hij ook twee weken of hij de boostervaccinatie zou nemen. Uiteindelijk heeft hij 
de prik toch genomen, omdat hij het zekere voor het onzekere wilde nemen en wilde 
voorkomen dat hij met het coronavirus in het ziekenhuis zou belanden.  

‘Ik ben gevaccineerd, gezond, houd me best wel aan de regels, waarom zou ik dan een booster 
nemen?’, vroeg Gommers zich in november af. ‘Iedereen twijfelt. Het is heel normaal om te 
twijfelen.’ 

Uit een antistoffentest bleek vervolgens dat de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Intensive Care (NVIC) niet meer over antistoffen tegen het coronavirus beschikte. 

Natuurlijk was er nog de kans dat zogeheten cellulaire afweer (een ander deel van het 
immuunsysteem) voor bescherming zou zorgen, maar daar wilde Gommers niet op gokken. 
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‘Stel je voor dat ik ernstig ziek zou worden en ik zou op de ic komen te liggen. Dan zou ik 
mezelf toch wel een beetje een dommerik vinden.’  

De twijfel die Gommers in eerste instantie had, kwam niet door een gebrek aan vertrouwen in 
het coronavaccin. ‘Er is nog nooit een vaccin aan zoveel mensen gegeven. En natuurlijk zijn 
er bijwerkingen, maar die kennen we. Ik vroeg me meer af: wat zijn we nou aan het doen? Is 
dit dan de laatste booster of komt er daarna nog een? En kan ik op mijn natuurlijke afweer 
vertrouwen?’ 

Uiteindelijk werd Gommers dus over de streep getrokken omdat hij niet het risico wilde lopen 
ernstig ziek te worden van het coronavirus. Eind november kreeg hij de booster. Bron: AD, 29 
december 2021. 

‘Het staat niet op je voorhoofd of je ernstig ziek gaat worden of niet,’ aldus Diederik Gommers, 
ic-arts en OMT-lid. 

De intensivist van het Erasmus MC is 57 en loopt daardoor meer risico om door het 
coronavirus in het ziekenhuis te belanden dan twintigers. Maar ook voor jongeren is het 
nemen van de booster belangrijk, zegt hij. ‘Er zijn ook heel veel jonge mensen die veel sportten 
en die heel veel last hebben van langdurige covid. Het lastige is: het staat niet op je voorhoofd 
of je ernstig ziek gaat worden of niet.’ 

Als er na de derde coronaprik opnieuw een boostercampagne komt, is het voor Gommers 
opnieuw niet direct een uitgemaakte zaak of hij de prik neemt. ‘Je moet met goede argumenten 
komen. Ik vind het belangrijk dat je altijd kritisch blijft en dat het goed wordt uitgelegd. Dus 
als er weer een booster komt, wil ik goed weten waarom het is. Anders zou ik het niet doen.’ 

In totaal hebben drie miljoen mensen de boosterprik gekregen. In januari moeten alle 
volwassenen die dat willen de extra prik hebben gekregen. 

Voor twijfelaars is er de Vaccinatie Twijfel Telefoon. Mensen kunnen elke dag tussen 8.30 uur 
en 16.30 uur bellen met het nummer 088-7555777. Hoogleraar interne geneeskunde Prabath 
Nanayakkara zei eerder tegen NU.nl dat twijfelaars bijvoorbeeld willen weten of ze een vaccin 
moeten nemen als ze last hebben van trombose of borstvoeding geven. Bron: NU.nl, 29 
december 2021. 

Quarantaineplicht voor reizigers vanuit de Verenigde Staten 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er vanaf 30 
december een quarantaineplicht geldt voor reizigers vanuit de Verenigde Staten. De 
verplichting om in isolatie te gaan, geldt ook voor gevaccineerden. Voor het land geldt nog 
altijd code oranje, maar verandert van hoogrisicogebied naar zeerhoogrisicogebied.  

Reizigers uit een zeerhoogrisicogebied moeten tien dagen in quarantaine. Wel mag deze 
quarantaine na vijf dagen beëindigd worden, als een coronatest via de GGD negatief blijkt. 
Reizigers uit de VS moeten sowieso een negatieve test overleggen. Op dit moment geldt voor 
vrijwel geen enkel land of regio een groen reisadvies. Bron: AD, 29 december 2021. 

In China is ophef ontstaan over behandeling van vier mensen die worden 
verdacht van overtreden van de coronaregels 

In China is ophef ontstaan over de behandeling van vier mensen die worden verdacht van 
het overtreden van de coronaregels. Ze worden beschuldigd van het smokkelen van 
migranten. De politie toonde hen deze week in de stad Jingxi aan een menigte, aldus 
staatsmedia. 'Een waarschuwing voor de bevolking', aldus een woordvoerder. 

Zo moesten de vier beschermende pakken dragen en kregen ze, terwijl ze werden 
vastgehouden door agenten, borden om hun nek met namen en foto's. Toeschouwers werden 
door een grote groep agenten op afstand gehouden. Critici op sociale media vinden deze 
publiekelijke aanpak veel te ver gaan. 
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China kondigde in 2010 aan te stoppen met 'schandemarsen' waarbij geboeide criminelen aan 
het publiek worden getoond. De praktijk lijkt een comeback te maken nu overheden onder 
grote druk staan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. China zit grotendeels op 
slot voor buitenlanders. Bron: AD, 29 december 2021.  

Vraag naar gratis coronasneltesten in VK is te groot voor  
gezondheidsdiensten  

De vraag naar gratis coronasneltesten in Groot-Brittannië is zo groot dat de 
gezondheidsdiensten het niet bij kunnen benen. De testen worden verstrekt in de hoop meer 
besmettingen bijtijds te ontdekken. Ze zijn aan te vragen via een overheidswebsite of kunnen 
worden afgehaald bij bibliotheken en apotheken. 

Voor de kerstdagen was er al een run op de gratis testen, maar ook nu is er veel belangstelling 
voor. Onder de nieuwe coronamaatregelen moeten mensen zich isoleren als ze besmet zijn of 
een geïnfecteerde huisgenoot hebben. Wie op de dagen zes en zeven negatief test, mag de 
zelfisolatie beëindigen. 

Er kunnen ongeveer 900.000 testen per dag worden geleverd, maar door 'de uitzonderlijke 
hoge vraag' zijn ze tijdelijk niet beschikbaar, meldt zorgdienst UKHSA. De Britten krijgen het 
advies om later een nieuwe poging te doen. Ook wordt gevraagd om eerst de testen die nog in 
huis zijn te gebruiken alvorens nieuwe te bestellen. Bron: AD, 29 december 2021. 

Econoom Robin Fransman  is gisteren overleden aan de gevolgen van 
corona 

Econoom Robin Fransman (53), initiatiefnemer van actiegroep Herstel-NL, die zich tegen de 
lockdown keerde, is gisteren overleden aan de gevolgen van corona. Zijn overlijden wordt door 
diverse bronnen bevestigd aan Het Parool. Bijna vier weken geleden maakte Fransman via 
Twitter bekend corona te hebben. 

'Het werd ook een keer tijd', twitterde hij. Niet veel later werd Fransman opgenomen in het 
ziekenhuis. Gisteren overleed hij in het OLVG Oost ten gevolge van de besmetting. Fransman 
was bewust ongevaccineerd en uitte zich op sociale media zeer kritisch over de werking en 
wenselijkheid van vaccins. Bron: AD, 29 december 2021. 

 

Robin Fransman. Foto: Mats Van Soolingen  



121 
 

Robin Fransman, vaccinatiescepticus en oprichter Herstel-NL, overleden aan 
gevolgen coronabesmetting 

Econoom Robin Fransman, initiatiefnemer van actiegroep Herstel-NL die zich tegen de lockdown 
keerde, is dinsdag op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van corona. 

Zijn overlijden wordt door diverse bronnen bevestigd aan Het Parool. Bijna vier weken geleden, 
op 3 december, maakte Fransman via Twitter bekend corona te hebben. ‘Corona positief. Het 
werd ook een keer tijd,’ twitterde hij.  

Niet veel later werd Fransman opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag overleed hij in het OLVG 
Oost ten gevolge van de besmetting. Fransman was bewust ongevaccineerd en uitte zich op 
sociale media zeer kritisch over de werking en wenselijkheid van vaccins.  

Fransman was, naast lobbyist en toezichthouder in de financiële sector, een van de 
initiatiefnemers van Herstel-NL. Die organisatie presenteerde begin 2021 een plan om de 
Nederlandse samenleving weer te heropenen, in tegenstelling tot de voortzetting van de 
toenmalige lockdown. Herstel-NL werd opgericht na een artikel van Fransman in het 
tijdschrift ESB in april 2020. Hierin zette hij de kosten en de baten van de coronamaatregelen 
onder elkaar en kwam tot de conclusie dat de maatregelen meer schade berokkenden aan de 
samenleving dan dat het opleverde. Andere economen sloten zich hierna bij hem aan.  

Begin dit jaar startte Herstel-NL een publiekscampagne. Hun boodschap was te zien op abri’s, 
reclamezuilen, sociale media en er werden advertenties in kranten geplaatst. Onder anderen 
oud-CPB-directeur Coen Teulings, econoom Barbara Baarsma en oprichter van het Artsen 
Covid Collectief Evelien Peeters, onderschreven de boodschap van Herstel-NL en waren 
betrokken bij de organisatie. 

Maar kort na de start van de campagne, keerden boegbeelden Baarsma en Teulings een paar 
dagen later Herstel-NL de rug toe Volgens Fransman waren zij vanuit politieke hoek onder 
druk gezet, maar op LinkedIn ontkenden beiden dat. Zij twijfelden achteraf aan de feiten die 
Herstel-NL presenteerde.  

Ondanks de storm aan kritiek die de organisatie daarna te verduren kreeg en het opstappen 
van de boegbeelden, bleef Fransman als een van de aanjagers actief binnen de organisatie. 
‘Ons voorstel is niet stop met nadenken, maar geef sectoren de ruimte om zelf na te denken 
om het voor iedereen veilig te maken. Want dit is niet veilig voor studenten, voor mensen in 
de horeca, voor winkeliers en nog heel veel groepen in de samenleving. De levens van 
kwetsbaren zijn belangrijk, maar ook van de minder kwetsbaren. Het is echt niet onze 
bedoeling om alles maar open te gooien. We moeten een betere balans vinden,’ zei hij tegen 
het AD. 

Herstel-NL voerde later dit jaar nog een campagne, maar daarna bleef het stil. Fransman, die 
in het verleden ook artikelen voor Follow the Money schreef en werkte voor het Holland 
Financial Centre en Lanschot Bankiers, zette zijn strijd tegen de coronamaatregelen en 
vaccins vooral voort op Twitter. Bron: Het Parool, 29 december 2021. 

Drijvende krachten achter Herstel-NL trekken zich terug, initiatiefnemers 
spreken van ‘politieke druk’ 

Drie vooraanstaande leden van initiatief Herstel-NL, dat met een alternatieve corona-aanpak de 
lockdown wil beëindigen, zijn er maandagavond uit gestapt. Het gaat om Rabobank Amsterdam-
voorzitter Barbara Baarsma, econoom Bas Jacobs en oud-CPB-directeur Coen Teurlings. Bron: 
Het Parool, 23 februari 2021.  
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Medisch experts reageren op Herstel-NL: ‘Absurd, gaan we bejaarden in een 
reservaat stoppen?’ 

De Nederlandse economie moet op 1 maart weer open, bepleit een groep economen en artsen. 
Virologen en andere medische experts zien dit niet zitten. ‘Wie gaat de familie van een patiënt 
vertellen dat hun moeder wordt opgeofferd voor de economie?’ Bron: Het Parool, 18 februari 
2021. 

Schimmenspel bij lobbyclub: waarom viel Herstel-NL uit elkaar? 

Topeconomen Coen Teulings en Barbara Baarsma stapten uit lobbygroep Herstel-NL. Ze 
ontkennen dat politieke druk is uitgeoefend, maar de achtergrond blijft wazig. ‘De dreiging leek 
groot.’ ’ Bron: Het Parool, 24 februari 2021. 

Polen noteert vandaag een recordaantal van 794 overlijdens door 
coronabesmetting 

Polen noteert vandaag een recordaantal van 794 overlijdens door toedoen van Covid-19. 
Het hoogste aantal sterfgevallen tijdens de vierde besmettingsgolf die het land doormaakt. 
Bij 15.571 Polen werd de afgelopen 24 uur een coronabesmetting vastgesteld, meldt de 
viceminister van Volksgezondheid, Waldemar Kraska. Bron: AD, 29 december 2021. 

Rusland meldt de afgelopen 24 uur 21.119 positieve coronatesten  

Rusland meldt de afgelopen 24 uur 21.119 positieve coronatesten te hebben afgenomen. Het 
aantal dagelijks vastgestelde infecties daalt al weken langzaam maar zeker. Gisteren ging het 
om 21.922 nieuwe besmettingen. Er werden het afgelopen etmaal 932 sterfgevallen door 
toedoen van Covid-19 geregistreerd. Opnieuw twee minder dan een dag eerder. Bron: AD, 29 
december 2021. 

De geboortejaren 1983 en 1984 zijn aan de beurt voor boosterprik 

De geboortejaren 1983 en 1984 zijn aan de beurt voor de boosterprik, twittert coronaminister 
De Jonge. Een online afspraak maken kan vanaf 11.00 uur. Wie liever een telefonische 
prikafspraak maakt, moet wachten op de papieren uitnodiging. Bron: AD, 29 december 2021. 

Honderden mensen willen met trein naar België, ook drukte op snelwegen 
richting het zuiden 

Het is vandaag, ondanks de dringende oproep van de NS om niet per trein naar België te gaan, 
opnieuw enorm druk op station Breda. Honderden mensen probeerden de Intercity Direct van 
10.42 naar Antwerpen en Brussel te nemen. De trein vanuit Amsterdam zat al flink 
vol waardoor veel reizigers niet konden opstappen. 

Opnieuw is het woensdag druk in de treinen naar Antwerpen. Dat ondanks het dringende 
verzoek dat NS woensdag deed om niet naar de zuiderburen te gaan als het niet noodzakelijk 
is. Ook op de snelwegen is het druk met automobilisten die richting België rijden. 

Op het station van Breda probeerden honderden mensen de Intercity Direct van 10.42 uur 
naar Antwerpen en Brussel te nemen. De trein, die vanuit Amsterdam kwam, zat al flink vol 
waardoor veel reizigers in Breda niet meer konden opstappen.   

Veiligheidsmedewerkers van de NS en de politie waren op het perron aanwezig om de grote 
stroom aan mensen in goede banen te leiden. De trein puilde uit toen deze uiteindelijk met 
tien minuten vertraging naar Antwerpen vertrok. Treinpassagiers staan als haringen in een 
ton dicht op elkaar in de treinwagons.  

Arno Leblanc, woordvoerder van NS, is aanwezig bij het station in Breda. Hij zegt over de 
drukte: ‘Dat is zeker het geval op perron 7, waar de internationale trein naar Antwerpen en 
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Brussel vertrekt. Medewerkers van ons staan op het perron om reizigers te helpen in de trein 
te komen. Ook wijzen we reizigers op andere plekken in de trein waar het misschien iets 
rustiger is. Maar wellicht moeten we ook af en toe vertellen dat sommigen niet meer 
meekunnen omdat het te druk is, want het moet allemaal wel veilig zijn.’  

Medewerkers van ons staan op het perron om reizigers te helpen in de trein te komen, aldus 
Arno Leblanc, woordvoerder NS.  

Eerder deze woensdag deed NS al het dringende verzoek om alleen in noodgevallen met de 
trein naar de zuiderburen te reizen. ‘Het is ook een beetje als waarschuwing: weet waar je in 
terechtkomt als je naar België gaat met de trein’, aldus Leblanc. ‘We willen onze reizigers 
vertellen wat de situatie nu is.’ Voorlopig blijft het dringende verzoek van NS gelden tot 9 
januari. 

 
Drukte op het station in Breda. © Gerlach Hochstenbach  

Nederlanders gaan niet alleen met de trein richting België; ook op de weg is het druk, meldt 
de ANWB. Zo stond er rond 11.50 uur file op de A58 tussen Bavel en knooppunt Galder en 
op de A16 was het rond dat tijdstip dringen tussen afrit Rijsbergen en industrieterrein 
Hazeldonk. 

De politie van Antwerpen meldt via Twitter dat het woensdag druk is in de stad. ‘Ook vandaag 
is het aangewezen om je auto aan de rand van de stad achter te laten wanneer je een bezoek 
aan de binnenstad plant’, schrijft de politie. De drukte neemt in de loop van de ochtend toe 
en verschillende parkeerplaatsen in de binnenstad zijn vol. De ANWB raadt mensen aan om 
te parkeren bij P+R Luchtbal. 

Al dagen is het in Antwerpen enorm druk met Nederlanders die vanwege de lockdown in eigen 
land hun toevlucht in de Belgische stad zoeken. Bron: BN De Stem, 29 december 2021. 

Kabinet besluit maandag wanneer scholen weer open kunnen 

Het kabinet besluit komende maandag wanneer leerlingen en scholieren weer naar school 
kunnen. Maar demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge wil niet op de zaken 
vooruitlopen. ‘Er zijn lichtpuntjes, maar laten we waken voor optimisme’, zei hij vanmorgen.  
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Het aantal coronabesmettingen daalt weliswaar, maar het aantal ziekenhuisopnamen gaat 
nog niet hard omlaag, stelt De Jonge. ‘Er is nog niet echt een effect op de ziekenhuizen af te 
lezen. Pas nou op dat we niet te vroeg opgelucht zijn. Het virus heeft ons eerder verrast.’ 

Basisscholen in Amsterdam lieten eerder weten dat zij de leerlingen uit groep 8 na de 
kerstvakantie weer naar school laten komen, wat het kabinet op 3 januari ook beslist. Zij 
voelen zich telkens overvallen door de in hun ogen late besluitvorming. De scholen wijzen erop 
dat januari een belangrijke maand is voor de oudste leerlingen, omdat zij dan toetsen krijgen 
die bepalend zijn voor het eindadvies. 

De Jonge zegt dat hij van de aankondiging kennis heeft genomen, maar wilde zich er verder 
niet over uitlaten.  

Het kabinet kwam vanmorgen in kleine kring bijeen om de stand van zaken omtrent corona 
te bespreken. Eerder werd aangekondigd dat volgende week wordt besloten of de huidige 
lockdown, die loopt tot en met vrijdag 14 januari, wordt verlengd. Tot die tijd is veel gesloten, 
van theaters en kroegen tot onderwijs en veel sportfaciliteiten. Alleen essentiële sectoren zoals 
supermarkten, drogisterijen en tankstations mogen open zijn.  

De Jonge zegt nog altijd te hopen dat de Omikrongolf meevalt. ‘Maar dat kunnen we op dit 
moment zeker niet met zekerheid zeggen.’ Hij zegt te willen waken voor te veel optimisme.  

De CDA-minister reageerde ook op kritiek vanuit de Tweede Kamer dat het kabinet een 
belangrijk advies van de Raad voor de Rechtspraak over de inzet van coronatoegangsbewijzen 
achtergehouden zou hebben. Hierin worden harde noten gekraakt over het kabinetsplan om 
mensen op sommige plekken alleen toegang te verlenen als ze gevaccineerd of genezen zijn. 
Een negatieve test volstaat dan niet meer. Ook zet de Raad vraagtekens bij het idee om mensen 
die naar hun werk komen te verplichten dat ze een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien.  

Dit advies was in november al klaar, maar werd pas net voor kerst naar de Kamer gestuurd. 
Volgens De Jonge was het ‘gewoon een foutje’ dat het advies niet is meegestuurd met andere 
adviezen, die eveneens kritisch van toon waren en de Kamer wél bereikten.  

De Jonge bestrijdt dat de Kamer informatie is onthouden, omdat in het wetsvoorstel wel 
melding werd gemaakt van het advies van de Raad voor de Rechtspraak. Ook werd daarin 
volgens hem ingegaan op de geuite kritiek. De Jonge: ‘Eén stuk is abusievelijk niet 
toegestuurd. Toen we daar achter kwamen, hebben we het alsnog gestuurd. De Kamer had er 
echter al kennis van kunnen nemen.’ De ontstane ophef noemt hij ‘een storm in een glas 
water.' Bron: AD, 29 december 2021. 

Er zijn wereldwijd in de periode van 22 tot en met 28 december 6.55 
miljoen coronabesmettingen vastgesteld 

Er is wereldwijd in de periode van 22 tot en met 28 december een recordaantal 
coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat, volgens een telling van persbureau AFP, om 6,55 
miljoen infecties. Gemiddeld 936.000 per dag. Bijna de helft van alle meldingen komt uit 
Europa. Sinds half oktober neemt het aantal vastgestelde besmettingen weer toe, mede door 
de Omikron-variant. 
 
Het vorige record van 817.000 coronagevallen per dag werd gevestigd in de week van 23 tot 
en met 29 april. De toename in besmettingen leidt nog niet tot meer sterfgevallen. 
De afgelopen week werden gemiddeld 6450 coronadoden per dag geregistreerd, het laagste 
aantal sinds vorig jaar oktober. 

De meeste doden vielen in de week van 20 tot en met 26 januari van dit jaar. Gemiddeld 
14.800 per dag. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn wereldwijd 282 miljoen 
besmettingen vastgesteld. Officieel zijn er 5,4 miljoen mensen aan Covid-19 overleden, maar 
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de Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt - gezien de oversterfte - dat het 
werkelijke dodental twee- tot driemaal hoger ligt. Bron: AD, 29 december 2021.  

De afgelopen dagen trokken Nederlanders op grote schaal de grens over 

De afgelopen dagen trokken Nederlanders op grote schaal de grens over om, gezien de 
lockdown in ons eigen land, toch wat leuks te kunnen doen. Het leidde tot files en overvolle 
treinen richting met name België en tot ergernis van onze zuiderburen. Ook vandaag is 
het opnieuw druk, ondanks eerdere oproepen om thuis te blijven.   

Zorgminister De Jonge doet vandaag opnieuw een dringende oproep om niet te gaan winkelen 
in België of Duitsland. ‘Als het in Nederland niet verstandig is in winkelstraten te lopen, is het 
dat in Antwerpen en in Aken ook niet.’ De Jonge zegt er begrip voor te hebben. ‘Maar het is 
toch niet verstandig. Blijf gewoon thuis.’   

De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS heeft vanwege de drukte meerdere treinen die 
rijden tussen Nederland en België verlengd. De treinen tussen Roosendaal en het Belgische 
Puurs hebben daardoor een dubbele capaciteit. De langere treinen blijven rijden zolang als 
dat nodig is. 

Net zoals gisteren zet de NS op de perrons medewerkers in om de passagiersstromen in goede 
banen te leiden. Het kan voorkomen dat passagiers moeten achterblijven wanneer een trein 
te vol zit. De NS adviseert mensen, die bij noodzakelijke reizen de drukte willen mijden, een 
plaats in de hogesnelheidstrein Thalys te reserveren. Bron: AD, 29 december 2021. 

 
Drukte vorige week in Antwerpen © Gerlach Hochstenbach  
 
Frustratie België over winkelende Nederlanders, opnieuw drukte op 
wegen richting Antwerpen 
 
De toestroom van Nederlanders die vanwege de lockdown in eigen land gaan winkelen of 
dineren in België, leidt daar tot geërgerde reacties. Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx 
noemde het in radioprogramma De wereld vandaag niet erg sociaal, solidair of verstandig dat 
Nederlanders oproepen negeren om weg te blijven. Bron: AD, 28 december 2021. 
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Het is erg warm in Alaska. Waar het er normaal vriest, is het er nu bijna 20 graden. © AP 
 
Recordtemperaturen van bijna 20 graden in Alaska: ‘Absurd’ 
 
Op het eiland Kodiak in de Amerikaanse staat Alaska zijn temperaturen van 19,4 graden 
Celsius gemeten. Een klimaatwetenschapper vindt de situatie ‘absurd.’ Hij is bang voor 
extreem weer vanwege de vochtige lucht. 
 
Het weer is bijna zomers in de Amerikaanse staat Alaska. Temperaturen blijven normaal de 
hele maand onder het vriespunt, maar nu is het er flink opgewarmd. Dat heeft flinke gevolgen 
op het weer in de staat: waar het normaal droog is, regent en sneeuwt het met bakken uit de 
hemel. 
De temperaturen in Alaska zijn de hoogste die ooit gemeten zijn in de maand december. Rick 
Thoman van het Alaska Center for Climate Assessment and Policy vindt het ‘absurd’, zo vertelt 
hij aan de Britse krant The Guardian. En niet alleen in Kodiak waren de temperaturen zo 
hoog. Het dorp Unalaska mat in december minstens acht dagen met temperaturen boven de 
10 graden Celsius. Ook kerst was warm: met 13,3 graden ervaarden de Alaskanen hun 
warmste kerst ooit. 
 
Thoman vreest dat de hoge temperaturen grote gevolgen kunnen hebben op de inwoners van 
Alaska omdat die het neerslagpatroon veranderen. In de stad Fairbanks vond door de warme 
lucht en hoge luchtvochtigheid de zwaarste midwinterstorm plaats sinds 1937. Normaal is de 
lucht door de koelte in december namelijk erg droog in Alaska, en als er dan neerslag valt is 
het ‘zachter en poederig omdat de lucht fijn koud is’, aldus Thoman.  
 
De aarde wordt steeds warmer en vochtiger, en zulk weer wordt dus steeds normaler, volgens 
Rick Thoman, Alaska Center for Climate Assessment and Policy. 
 
Nu viel er door vochtigere lucht in een korte tijd zo veel sneeuw in Fairbanks dat een dak van 
een supermarkt is ingestort. Na de sneeuw kwam de regen, waardoor hele gebieden werden 
bedekt met ijs. Dat veroorzaakte niet alleen chaos en afsluitingen op de weg, maar ook 
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stroomvoorzieningen vroren kapot. De Icemageddon wordt het door lokale bewoners ook wel 
genoemd.  
 
De kou keert nu weer terug in Fairbanks, met voorspellingen van -28 graden Celsius. Toch 
denkt Thoman dat we de komende jaren steeds vaker warmere dagen blijven zien in de 
Alaskaanse winters: ‘Dat is wat we verwachten van een opwarmende wereld. De aarde wordt 
steeds warmer en vochtiger, en zulk weer wordt dus steeds normaler.’ Bron: AD, 29 december 
2021.  
 
Ook Dave Chisnall test positief, wereldkampioen Gerwyn Price roept op 
om WK darts uit te stellen 
 
Het WK darts in Londen lijkt volledig overschaduwd te gaan worden door positieve 
coronatests. Na Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Michael van Gerwen heeft 
nu ook Dave Chisnall positief getest. De 41-jarige Engelsman ligt dus uit het toernooi. 
 
Chisnall zou vanmiddag zijn partij in de derde ronde tegen Luke Humphries gaan spelen. De 
26-jarige Humphries gaat nu zonder te spelen door naar de achtste finales, die vanavond van 
start gaan met Jonny Clayton tegen Michael Smith en Gerwyn Price - Dirk van Duijvenbode 
 
Naast ‘Aubergenius’ is Martijn Kleermaker de andere overgebleven Nederlander op het WK in 
Londen, waar nog wel publiek aanwezig mag zijn in het Alexandra Palace. De finale van het 
WK is op maandag 3 januari, maar als het aan regerend wereldkampioen Price ligt, wordt het 
WK darts nu uitgesteld, zo laat hij weten op Instagram.  
 
Chisnall deed voor de veertiende keer mee aan het WK darts, eerst drie keer bij BDO en nu 
voor de elfde keer bij de PDC. Zijn beste prestatie was het bereiken van de halve finales vorig 
jaar, waarin hij met 6-3 verloor van Gary Anderson.  
 
Van Barneveld afgelopen vrijdag  testte positief, nadat hij donderdag werd uitgeschakeld. Van 
der Voort en Van Gerwen hadden deze week een paar uur voor hun partijen in de derde ronde 
een positieve zelftest die ze tot hun grote spijt moest melden aan de PDC. Voorafgaand aan 
het toernooi in Londen werd de Spaanse darter Juan Francisco Rodriguez al positief getest. 
Hij werd toen vervangen door Gordon Mathers. Bron: AD, 29 december 2021.  
 
Zorgen voor Xavi: coronabesmettingen stapelen zich op bij FC Barcelona 
 
Het coronavirus heeft ook toegeslagen bij FC Barcelona. Gisteren meldde de Spaanse topclub 
al vier positief geteste spelers, vandaag kwamen daar nog drie namen bij.  
 
Gisteren maakte Barcelona al bekend dat verdedigers Clement Lenglet, Jordi Alba, Dani Alves 
en Alejandro Balde het coronavirus hadden opgelopen. Vandaag kwamen daar de namen 
verdediger Samuel Umtiti, middenvelder Gavi en aanvaller Ousmane Dembélé bij. 
 
Barcelona had een weekje ‘winterstop’, maar na de kerst moesten de spelers zich weer melden 
op het trainingscomplex van de club. Daar ging het de afgelopen dagen dus mis. Barça speelde 
op 21 december de uitwedstrijd bij Sevilla (1-1) en hervat de competitie komende zondag weer 
met de uitwedstrijd bij Real Mallorca. Op woensdag 5 januari volgt de bekerwedstrijd bij 
Linares Deportivo, dat koploper is in een van de competities op het derde niveau van Spanje.  
 
Omdat Barcelona ook nog met veel blessures en schorsingen te maken heeft, kan Xavi slechts 
over enkele vaste selectiespelers beschikken. Dat zijn op dit moment Sergiño Dest, Óscar 
Mingueza, Eric García, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Riqui Puig, Philippe Coutinho, Frenkie 
de Jong en Luuk de Jong. Daarvan moeten er zondag minimaal zeven op het veld staan, zo 
schrijven de regels van La Liga voor. Xavi heeft verder Nico, Abde, Jutglà, Ilias, Álvaro Sanz 
en Mika Xavi naar de selectie gehaald.  
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Xavi beklaagde zich eerder deze maand al over het feit dat hij minimaal zeven vaste 
selectiespelers op het veld moet hebben staan. De 41-jarige coach hoopt zijn team met veel 
jonge talenten nieuwe energie te geven en zijn ideeën sneller over te brengen, maar voelt zich 
daarin geremd door de regels van La Liga. Barcelona nam gisteren wel Spaans international 
Ferran Torres (21) voor 55 miljoen euro over van Manchester City, maar ook hij is nog niet fit 
genoeg om te spelen na zijn voetbreuk en Barcelona moet bovendien eerste ruimte maken in 
het salarishuis.  
 
Barcelona staat halverwege het seizoen op de zevende plaats in La Liga, twee punten onder 
de verrassende nummer vier Rayo Vallecano en al achttien punten onder koploper Real 
Madrid. Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Ontgoocheling bij Van der Voort en Van Gerwen: 'Sjoemelen met een 
test? Dat zou ik mezelf nooit vergeven 
 
Of het voor Vincent Van der Voort wat gezelliger is, nu ook Michael Van Gerwen in quarantaine 
zit in het Londense Hilton Islington hotel na een positieve coronatest? ‘Ik kan je verzekeren 
dat het hier allesbehalve gezellig is’, verzekert hij.  
 
Van der Voort moest het WK darts een dag eerder verlaten dan Van Gerwen. ‘Het is zo 
ontzettend balen. Al heel lang doe je alles om het niet te krijgen. En dan is zo'n test opeens 
positief - op het WK nog wel - terwijl ik helemaal geen klachten had.’ 
 
Heel even dacht Van der Voort dat de test niet klopte. ‘Ik haalde er eentje van een ander merk, 
maar het resultaat was hetzelfde helaas.’ Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Franse tennisser Paire test opnieuw positief en vreest voor mislopen 
Australian Open: ‘Ik ben er klaar mee’ 
 
De Franse tennisser Benoît Paire maakte via Instagram bekend dat hij opnieuw positief heeft 
getest op het coronavirus, wat zijn deelname aan de Australian Open ernstig in gevaar brengt. 
Paire (32) is helemaal klaar met de situatie: ‘Hallo, mijn naam is Benoît Paire en voor de 250ste 
keer heb ik positief getest.’ 
 
Paire had al positief getest tijdens de US Open 2020 in september vorig jaar, wat had geleid 
tot een gedwongen quarantaine van enkele dagen in New York. Een paar weken later testte 
hij opnieuw positief op het toernooi van Hamburg. Nu is het dus voor de derde keer raak voor 
de nummer 46 van de wereldranglijst, die aan zijn volgers op Instagram en Twitter laat weten 
dat hij er flink doorheen zit. 
 
‘Hoe het nu met mij gaat? Ik ben er echt helemaal klaar mee, vooral mentaal. Door corona 
heb ik een loopneus, maar door al die quarantaines die ik in een kamer aan de andere kant 
van de wereld heb doorgebracht, voel ik me vooral mentaal niet meer zo goed’, schreef Paire. 
‘Vorig jaar was moeilijk en dit jaar begint op dezelfde rottige manier’, vervolgt hij, voordat hij 
een beroep doet op de tennisautoriteiten. ‘@ATPTour, hoe helpen jullie spelers in mijn 
situatie?’ 
 
De 1,96 meter lange Fransman, die woont in het Zwitserse Genève, is sinds 2007 actief als 
proftennisser. Zijn beste prestatie op een Grand Slam is het bereiken van de vierde ronde op 
Wimbledon (2017, 2019), Roland Garros (2019) en de US Open (2015). Bron: AD, 29 december 
2021. 
 
Novak Djokovic meldt zich af voor ATP Cup met Servië in Sydney 
 
Novak Djokovic doet niet mee aan de ATP Cup, het landentoernooi dat kort voor de Australian 
Open wordt georganiseerd. De Serviër heeft zich afgemeld, laat de organisatie weten. 
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Het management van Djokovic zei zaterdag al dat de kans nihil was dat de nummer 1 van de 
wereld in Sydney van de partij zou zijn. Djokovic heeft nog niets laten weten over zijn deelname 
aan de Australian Open. De Serviër wil niet zeggen of hij is gevaccineerd tegen het coronavirus. 
In Melbourne zijn alleen gevaccineerde spelers welkom. 
 
De ATP Cup is een teamwedstrijd die wordt gehouden in Sydney. De Australian Open begint 
na dat toernooi op 17 januari. Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Aan je spaargeld kon je dit jaar niets verdienen, maar beleggers hadden 
topjaar 
 
Sparen leverde dit jaar niets op, beleggen wel. Voor wie de juiste aandelen en beurzen in 
portefeuille had was het zelfs een topjaar. 
 
De aandelenbeurzen kunnen terugkijken op een meer dan geslaagd jaar. Vooral de 
techaandelen deden het goed, tot plezier van de Amsterdamse beurs. De Amsterdamse AEX 
zat dit jaar in de kopgroep van best presterende beurzen wereldwijd. Op 1 januari stond de 
AEX op 624 punten, nu bijna op 800, een stijging van ruim 25 procent. De Amerikaanse 
Nasdaq ging zelfs met meer dan 30 procent winst het jaar uit. Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Woede bij ambulancepersoneel om uitgestelde boosterprik: ‘We lopen 
risico’s’ 
 
Een op het laatste moment ingetrokken oproep voor een boosterprik is bij veel 
ambulancemedewerkers totaal verkeerd gevallen. Ze zijn volgens belangenbehartiger Stichting 
Acute Zorg VPR woedend. ‘Het is in deze tijden van corona zwaar onverantwoord voor zowel 
het personeel als de patiënten.’ 
 
De ambulancemedewerkers om wie het gaat, werken in de regio Rotterdam. Ze dachten nog 
voor de kerst terecht te kunnen bij een vaccinatiepost, maar kregen enkele dagen voordat ze 
aan de beurt waren te horen dat ze een nieuwe afspraak moesten maken bij de GGD. ‘Velen 
kunnen pas in januari terecht voor de prik, en dat betekent dat ze ongeboosterd moeten 
werken tijdens de zéér drukke periode rond oud en nieuw’, schampert voorzitter Willem 
Heijdacker van Stichting Acute Zorg VPR. Bron: AD, 29 december 2021.  
 
Honderd sportscholen willen naar de rechter om de tijdelijke sluiting aan 
te vechten 
 
Honderd sportscholen willen naar de rechter om de tijdelijke sluiting van hun sector aan te 
vechten. Zij zijn sinds anderhalve week gesloten vanwege de lockdown, maar vinden dat ze 
net als supermarkten als essentieel moeten worden gezien. Zodra het benodigde geld voor de 
rechtsgang via een crowdfunding binnen is, spannen de ondernemers een kort geding aan 
tegen de Staat. Dat bevestigt een van de initiatiefnemers, sportschoolhouder Satisch Jhamai, 
na berichtgeving van Hart van Nederland. Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft al sinds de 
kerst ongeveer gelijk 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft al sinds de kerst ongeveer gelijk. 
Woensdag lagen er 1965 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat is te zien in de meest 
recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Op de intensive cares liggen momenteel 515 mensen met corona, zes minder dan een dag 
eerder, en op de verpleegafdelingen 1450, 21 minder. Het aantal nieuwe opnames op de 
intensive care wegens Covid was het afgelopen etmaal 29, op de verpleegafdelingen kwamen 
er 182 nieuwe coronapatiënten bij. Bron: AD, 29 december 2021.  
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Zij werden dit jaar ontslagen om corona: conflicten over mondkapjes en 
hoesten  
 
Voor het tweede jaar op rij leidde corona in 2021 tot veel maatschappelijk debat, en dat strekte 
zich opnieuw ook uit tot arbeidsrechtelijke zaken. Die varieerden van discussies over 
mondkapjes, vaccinatiebeleid, vervangende werkzaamheden, risicovolle 
vakantiebestemmingen, met coronaklachten thuisblijven, tot juist met corona of niet getest 
op het werk verschijnen. 
 
De zaken waren zo divers, dat wij er een aparte ontslagzaken top-10 van maakten. 
 
Geen mondkapje? Ontslag. 
Bij een bakker in Bilthoven leidde de weigering een mondkapje te dragen tot het ontslag van 
een 59-jarige taartbezorger. Omdat de banketbakkerij de situatie liet escaleren, moest de 
werkgever de man wel 30.000 euro meegeven.  
 
Later dit jaar werd ook een 32-jarige schoonmaker op Schiphol ontslagen omdat hij 
hardnekkig bleef weigeren een mondkapje te dragen. Wat niet hielp, is dat zijn verweer volgens 
de kantonrechter 'met geen mogelijkheid te begrijpen' was. Mede daardoor greep de man zelfs 
naast een transitievergoeding. 
 
Niet bezorgen, wel salaris eisen  
Maar de arbeidsrechtelijke discussies gingen lang niet alleen over mondkapjes. Een kelner 
van een Amsterdams sushi-restaurant weigerde tijdens de lockdown het verzoek van zijn 
werkgever om maaltijden te gaan bezorgen, maar eiste over die periode wel salaris. Daar kon 
hij van de rechter naar fluiten. 
 
Hoestende werknemer wil blijven  
Ernstiger waren de gevallen, waarbij werknemers met zichtbare gezondheidsklachten toch 
naar het werk kwamen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een chemiebedrijf uit Dordrecht. 
Een hevig hoestende werknemer weigerde ondanks aandringen van zijn collega's naar huis te 
gaan, maar bleek later corona te hebben. Zo kwam hij langer thuis te zitten dan verwacht: 
ontslag.  
 
Corona in de tropen 
Ook in een hotel op het tropische eiland Sint Maarten verscheen een medewerker zichtbaar 
ziek op zijn werk. De 67-jarige conciërge wilde niet naar huis, maar hoestte wel over de 
prikklok en reed gezellig mee met een collega. 
 
Later bleken beide mannen corona te hebben. De conciërge verloor zijn baan, overigens niet 
wegens nalatig handelen maar wegens een verstoorde arbeidsrelatie. 
 
Ontspoorde coronakritiek  
De Nijmeegse zorginstelling De Zorgboog zat dit jaar in haar maag met een 
'kennismedewerker', die zich op social media ontpopte als ontkenner van de coronapandemie 
en felle tegenstander van de maatregelen die het virus moeten beteugelen.  
 
De kantonrechter oordeelde dat haar uitlatingen deels onder de vrijheid van meningsuiting 
vielen. Maar door vaccineren als 'genocide' te bestempelen en de uitvoerders ervan 
'oorlogsmisdadigers' te noemen, overschreed zij de grens. 
 
Soms beter niet: op vakantie in coronagebied 
Ook leidde corona soms indirect tot een ernstig arbeidsgeschil. Zo wilde het Gemeentelijk 
Vervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam een lastige medewerker nog één allerlaatste kans geven 
om zijn baan te houden. 
 
Maar omdat de man lekker op vakantie ging naar het 'oranje vakantieland' Italië moest hij in 
quarantaine, en miste hij daardoor zijn 'laatste kans-gesprek.’ Het GVB zette hem op straat, 
de rechter vond dat te streng.  
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Op ramkoers met bezorgde werknemer 
In de bovenstaande gevallen zorgden vooral werknemers voor coronagerelateerde 
arbeidsconflicten, waarop werkgevers soms ook nog eens verkeerd reageerden. In andere 
gevallen waren werkgevers juist de oorzaak van de problemen, bijvoorbeeld omdat zij corona 
niet serieus namen. 
 
Zo ging een transportbedrijf in Spijkenisse meteen op ramkoers, toen een 
kantoormedewerkster zich zorgen maakte over een terugkerende collega die corona had gehad 
en vroeg of zij wat langer thuis kon werken. Omdat de werkgever de zaak liet escaleren, moest 
ze een flinke rekening voor het vertrek van de vrouw betalen.  
 
Bot verbod op thuiswerken 
Nog botter ging de eigenaar van een Limburgs belastingadvieskantoor te werk. De werkgever 
zorgde niet voor een veilige werkplek, maar eiste wel dat een secretaresse die behoorde tot een 
risicogroep naar kantoor kwam. De werkgever moest de vrouw van de rechter ruim 100.000 
euro betalen, maar kwam niet over de brug. En dreigde RTL Z met problemen als het over de 
zaak zou publiceren. 
 
'Corona-aansteller' krijgt 200.000 euro mee 
De hoogste gemelde corona-afkoopsom kwam voor rekening van een bouwbedrijf in Flevoland. 
De directeur van het bedrijf vond een 64-jarige kwaliteitsmanager maar een aansteller, toen 
hij aandrong op betere naleving van de richtlijnen. 
 
‘Als het je niet bevalt, kan je je spullen pakken en lekker naar huis gaan’, kreeg de manager 
te horen. Dat deed hij uiteindelijk ook, definitief. Maar niet zonder afkoopsom van 200.000 
euro. 
 
Schorsing voor ongevaccineerde die niet wilde testen 
Op de valreep volgde vorige week de eerste openbare uitspraak over een geval, waarbij een 
niet-gevaccineerde werknemer principieel weigerde zelf een wekelijkse coronatest te doen. De 
betreffende danser van een Amsterdams dansgezelschap werd geschorst, zonder loon. 
 
Volgens de man was het verzoek tot testen een schending van zijn grondrechten op privacy 
en lichamelijke integriteit. De kantonrechter vond die inbreuk gezien de omstandigheden 
echter gerechtvaardigd, en de schorsing terecht. Bron: RTL Nieuws, 29 december 2021.  
 
Salah Abdeslam test positief op corona, proces mogelijk even uitgesteld 
 

 

De in België geboren Abdeslam geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in 
Parijs in november 2015, waarbij 130 doden vielen. Ⓒ ANP/HH 
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Salah Abdeslam is maandag positief getest op corona. Dat berichten Franse media 
dinsdagavond. Abdeslam is de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs in 
november 2015. Zijn coronabesmetting kan een impact hebben op de hervatting van het 
proces op 4 januari. 
 
Hoewel Abdeslam in de gevangenis van Fleury-Mérogis, nabij Parijs, in eenzame opsluiting 
zit, is hij maandag toch positief getest op het coronavirus, schrijven Franceinfo en Le Parisien. 
In de gevangenis zou een uitbraak van het coronavirus zijn. De komende dagen worden 
nieuwe coronatesten uitgevoerd. 
 
Maandag moet het proces hervat worden. Als Abdeslam op de vooravond van de hervatting 
nog steeds besmet blijkt, kunnen zijn advocaten om een uitstel verzoeken. Een hoorzitting 
van Abdeslam staat gepland op 13 januari. Bron: De Telegraaf, 29 december 2021. 
 
Megaproces Bataclan-aanslag: dossier miljoen pagina’s dik 
 
In Frankrijk is het proces begonnen rondom de aanslagen op onder meer concerthal Bataclan 
en voetbalstadion Stade de France in november 2015 in Parijs. Hierbij kwamen 130 mensen 
om het leven en raakten ongeveer 350 mensen gewond. Het was de dodelijkste aanslag in 
Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Twintig verdachten zullen worden berecht, waarvan 
zes niet aanwezig zijn bij het proces. 
 
De zaak duurt naar verwachting negen maanden. De uitspraak staat momenteel gepland voor 
24 en 25 mei volgend jaar. 330 advocaten werken aan het proces, 300 slachtoffers worden 
gehoord en ook de voormalig Franse president François Hollande zal getuigen. Het dossier is 
bijna een miljoen pagina’s dik. 
 
Meer dan duizend politieagenten worden ingezet om de veiligheid tijdens het proces te 
bewaren. „De terroristische dreiging is hoog in Frankrijk, zeker tijdens deze zaak’, meent de 
Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Hij heeft opgeroepen tot 
waakzaamheid. Wie toestemming heeft om de zaak bij te wonen moet door meerdere 
controlepunten, waarna ze in een speciaal voor de gelegenheid gebouwde rechtszaal komen, 
of in andere ruimtes waar de hoorzittingen worden uitgezonden. 
 
Een van de mensen die moet voorkomen is Salah Abdeslam, de enige aanslagpleger die er 
levend vanaf kwam. Hij is medio januari 2022 aan de beurt om te spreken, maar het is niet 
zeker of hij gebruik gaat maken van zijn spreektijd. Bron: De Telegraaf, 8 september 2021. 
 
Francis Mesritz stopt als huisarts in Elst: ‘Aan het begin van corona 
raakte mijn praktijk totaal ontwricht’ 
 
Met een stethoscoop wil huisarts Francis Mesritz uit Elst zelf naar een buik of de longen 
kunnen luisteren. Maar tijdens de eerste coronagolf vorig jaar kon dat opeens niet altijd meer.  
 
‘Je moest vaker dan je lief was op een afstand inschatten of sprake was van iets serieus of 
niet. Dat was soms best tricky. Ik zie liever een patiënt die tegenover mij zit recht in de ogen 
in plaats van via een beeldscherm.’ 
 
‘Dat is anders. Bij eczeem of een huiduitslag kun je aan de hand van een foto een eerste 
diagnose stellen, maar als iemand buikklachten heeft, wil je naar die buik kunnen luisteren. 
Als je dan een diagnose moet stellen via de telefoon of laptop voelt dat alsof je een patiënt 
afpoeiert. Ik vond dat lastig’, zegt Mesritz.  
 
Op 59-jarige leeftijd doet hij donderdagmiddag de deur van zijn praktijk in Elst definitief dicht. 
Een dag later wordt hij 60. Mesritz gaat op zoek naar een andere levensinvulling. Hij gaat zijn 
patiënten missen. 
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Huisarts Mesritz neemt afscheid en blikt terug op het tweede coronajaar. © Gerard Burgers 

‘Ik heb altijd gezegd: ik ga dit vak niet tot mijn 67e uitoefenen. Vijf keer negen uur per week, 
daarnaast veel weekend- en avonddiensten en vergaderingen. Het is nu aan jongeren. 
Huisarts is het mooiste beroep dat er is, maar het is mooi geweest. Ik heb het altijd vol 
overgave gedaan, ik voel me nog jong genoeg om iets anders te gaan doen. Misschien meld ik 
me eerst nog bij de GGD om te helpen.’ 

Door de jongste coronauitbraak heeft Mesritz nog even getwijfeld. ‘Maar dit virus brengt zoveel 
onzekerheden met zich mee. Wie weet hoe de wereld er over twee maanden uitziet. Ik durf 
geen voorspellingen meer te doen. Daarom heb ik mijn besluit toch doorgezet. Ik heb 
vertrouwen in mijn opvolgers.’ 

De laatste twee jaar hebben voor een belangrijk deel in het teken gestaan van corona. ‘Ook al 
is het aantal infecties de laatste maanden weer enorm gestegen, gelukkig kunnen wij 
patiënten blijven zien met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen.’ 

‘Maar met name de druk op de assistentes is enorm. Patiënten komen met vragen over de 
vaccinaties, de boosterprik en ze willen weten hoe ze vaccinaties geregistreerd krijgen in hun 
coronacheckapp. Ook als ze bij de GGD zijn geprikt. Die stuurt hen door naar ons. Dat levert 
de praktijk ontzettend veel werk op.’ 

Maar niets is te vergelijken met de maanden maart, april en mei van 2020 toen de eerste 
coronagolf over Nederland spoelde. ‘De paniek in combinatie met grote angst die toen heerste, 
ook bij ons, zal mij altijd bijblijven. Mijn praktijk raakte totaal ontwricht. Waar waren we in 
beland? We wisten niet wat er gebeurde.’ 

‘Patiënten stierven. De schrikbeelden van overvolle ziekenhuizen en benauwde patiënten, 
eerst vanuit Italië en snel daarna vanuit het Nederlandse Uden, die staan op mijn netvlies 
gebrand. De paniek is verdwenen. Ook al zijn de besmettingscijfers hoog. De angst om ziek te 
worden, is veel kleiner geworden. Mede door de vaccinaties waarmee we dit jaar zijn begonnen. 
En door de beschermingsmiddelen.’ 
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De huisartsen in Elst besloten al snel na de eerste uitbraak vorig jaar een zevende praktijk te 
openen, uitsluitend voor patiënten met luchtwegklachten. Die werden gescheiden van de 
overige patiënten, die toch slechts mondjesmaat bij een dokter terechtkonden. 

‘Ik zag er nog maar drie op een dag, tegen normaal zeker 40. We namen geen risico. Wij hadden 
toen nog geen beschermingsmiddelen. Er waren nog geen testmogelijkheden. Ik kreeg mijn 
eerste mondkapjes van patiënten die in de bouw werkten. Van die stofmaskers. Die 
functioneerden goed. Ik was er blij mee. Daarna kreeg ik mondkapjes van een patiënt die ze 
had meegenomen vanuit Thailand. Maar daar kon ik mij wel mee redden.’ Bron: DG, 29 
december 2021.  

Corona heeft ook duidelijke voordelen voor Duitse Mainz: farmabedrijf 
BioNTech blijkt goudmijn voor stadskas 
 
Voor Mainz en zijn 217.000 inwoners betekent corona niet alleen kommer en kwel. 
Integendeel. De Duitse stad raakt in één klap verlost van maar liefst 1,3 miljard euro aan 
schulden en heeft zelfs nog geld over om te investeren. En dat allemaal dankzij BioNTech, het 
farmabedrijf dat het succesvolle Pfizer-coronavaccin ontwikkelde. Bron: Nieuwsblad.be, 29 
december 2021. 
 
Psychologen overspoeld door golf patiënten met corona-somberte 
 
Psychologen zien naast de huidige coronagolf een tweede golf ontstaan: een van sombere 
gevoelens en angst. Steeds meer mensen kloppen aan voor hulp en de Zeeuwse praktijken 
dreigen daardoor te worden overspoeld. 

Het is volgens psychologen ook niet gek als je met sombere gevoelens kampt. Want ons werd 
voorgehouden dat we er bijna waren. We hoefden geen anderhalve meter afstand meer te 
houden, de mondkapjesplicht werd afgeschaft. Maar toen kwam de grootste coronagolf tot nu 
toe. En code zwart, het moment waarop ziekenhuizen moeten kiezen welke patiënten ze wel 
en niet gaan helpen, was nog nooit zo dichtbij. 

Tel daarbij op dat in deze tijd van het jaar sowieso meer mensen last hebben van sombere 
gevoelens. Dan is het volgens psychologen ook logisch dat meer mensen zich melden voor 
hulp. Het probleem is alleen: de psychologen zijn al overbelast door een personeelstekort, dus 
kunnen sommige praktijken die instroom van nieuwe patiënten niet meer aan. 

‘We merken echt dat meer mensen bij onze praktijk in Middelburg aankloppen voor hulp’, zegt 
psycholoog Hans Reijnierse. ‘We hebben onze 'vaste klanten', zou je kunnen zeggen. Daar 
komt nog bovenop dat er nu veel mensen last hebben van klachten door de coronasituatie.’ 

Dat begint de psychologen nu parten te spelen. ‘Je ziet dat overal de wachtlijsten oplopen, 
met name ook doordat er gewoon te weinig GGZ-psychologen zijn. Niet alleen in Zeeland, dat 
speelt in heel Nederland. En er zijn wel beloftes gedaan door de overheid over dat er meer 
opleidingsplaatsen komen, maar daarmee is het acute probleem nog niet opgelost.’  

En het probleem is breder. Niet alleen de mensen die bij Reijnierse en zijn collega's 
aankloppen, kampen met depressieve gevoelens. Uit onderzoek door het Trimbos-instituut 
blijkt dat de helft van alle Nederlanders kampt met slaapproblemen en sombere gevoelens. En 
23,5 procent van de ondervraagden gaf aan dat hun psychische gezondheid door corona 
achteruit was gegaan.  

Maar er is volgens Reijnierse ook goed nieuws: je kunt ook zélf iets doen aan de somberte. 
‘Allereerst: het is normaal dat je je nu niet goed voelt. Realiseer je dat het niet gek is. Verder: 
zorg voor een gezond leefpatroon. Eet en drink niet te veel en niet te weinig. Zorg voor 
structuur, sta ook als je thuiswerkt op hetzelfde tijdstip op. Beweeg voldoende. Ga lekker 
wandelen, al is het maar een half uur per dag. En kijk niet de hele dag naar coronanieuws op 
sociale media, daar word je alleen bedrukter van.’ 

Het belangrijkste advies van Reijnierse is: praat erover. ‘Praat met mensen, met familie en 
vrienden. Dat lucht op! En als er niemand is in je omgeving om mee te praten, bel dan een 
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hulplijn. Ook dat kan opluchten. En tot slot: als je er zelf echt niet uitkomt, klop dan aan bij 
je huisarts. Die kan je eventueel verwijzen naar psychologische hulp. Ook dat kan echt 
opluchten.’ 

Tot slot heeft Reijnierse nog een boodschap aan iedereen die rondloopt met deze gevoelens: je 
bent niet alleen. ‘Het is niet gek dat je je nu niet vrolijk voelt. Het is toch een soort doom 
and gloom die nu over ons hangt met alle onzekerheid van deze tijd. En dan is het niet vreemd 
dat mensen zich niet op hun best voelen.’  Bron: Omroep Zeeland, 29 december 2021. 

Opinie: ‘Hoe corona als een preutse sluipmoordenaar seks verdrong’ 

Het beperken van onze contacten in 2021, betekende ook voor velen het indammen van seksueel 
contact. En dat is enorm zonde, stelt Linda Duits. Ze pleit voor meer erkenning van seksverlies 
door corona. 

Hoewel iedereen best een tijdje zonder kan, is seks geen frivole uitspatting. Orgasmes zijn zo’n 
beetje overal goed voor. Ze helpen tegen stress en pijn, en versterken je immuunsysteem. Seks 
is goed voor je hart en je bloeddruk. Je krijgt er meer zelfvertrouwen van, misschien wel omdat 
mensen die veel klaarkomen er jonger uitzien. Helaas heeft vrijwel iedereen minder seks sinds 
de pandemie ons land heeft platgelegd, dus ook mensen met een relatie. Dat is jammer voor 
hen, want het merendeel vindt een goed seksleven essentieel voor de kwaliteit van een relatie. 
Voor singles betekent een nieuwe lockdown al helemaal opnieuw seksueel en/of romantisch 
stagneren. 

Dat is met name voor jongeren erg. Hun seksuele ontwikkeling staakt, juist wanneer er 
normaal grote stappen worden gezet. Maar jongeren zijn niet de enige groep die stilstaat. 
Nederland kent zo’n drie miljoen singles en die zijn verspreid over alle leeftijden. Iedereen die 
niet met een partner (of meerdere) het bed deelt maar dat wel zou willen lijdt onder corona. 

Aanvankelijk kwam dat door regelgeving. In maart 2020 moesten alleenstaanden de 
kuisheidsgordel om: seks was alleen toegestaan tussen mensen uit hetzelfde huishouden. Een 
onhoudbare situatie, die bovendien ook nog discriminerend was. In mei kwam het RIVM met 
pragmatisch advies waarmee ook singles op een veilige manier aan hun trekken konden 
komen: seksbuddy’s, afspraken en – uiteraard – veel handen wassen. 

Het werd wereldnieuws. Kijk die crazy Dutchies, met hun open minds. Maar Nederland is meer 
dan Amsterdam. Mogelijk zien mensen in zo’n advies een aansporing om seks te gaan hebben! 
Buiten een vaste relatie! Een paar dagen later was het woord seksbuddy weggehaald – een 
wijziging waarin de buitenlandse pers niet geïnteresseerd was. En zo behielden we ons 
losbandige imago zonder dat daadwerkelijk te zijn. 

Het nieuwe advies was niet uit te voeren. Alleen seks met uw vaste partner met wie u een 
huishouden vormt, heeft u die niet maak dan goede afspraken en houd u aan de algemene 
regels. Met wie we die afspraken dan moesten maken was onduidelijk, net als hoe je seks kan 
hebben terwijl je de anderhalvemeter respecteert. Tussen de regels doorlezen dus, en men 
deed dat. De seksbuddy werd een ding: uit onderzoek van Rutgers blijkt dat als single jongeren 
al seks hadden, dat voornamelijk met een coronabuddy was. 

Inmiddels is het seksadvies weg. De pagina is verdwenen uit het Loket Gezond Leven van het 
RIVM. Het internetarchief Wayback Machine laat zien dat dit ergens tussen 20 juni en 2 juli 
2021 moet zijn gebeurd. Niemand merkte het op. 

Het zou natuurlijk ook de summer of love worden. Beter houdt de overheid dan wijselijk haar 
mond, sowieso praat ze dus liever niet over seks. Misschien is dat de reden dat seksadvies 
nooit is teruggekomen. Waarschijnlijk realiseerden de ambtenaren zich dat je helemaal geen 
regelgeving nodig hebt als je mogelijkheden om mensen te ontmoeten aan banden legt. 

Metingen van Rutgers op verschillende momenten laten duidelijk zien dat lockdowns leiden 
tot minder seks onder singles. Zij klaagden over het gebrek aan nieuwe mensen. Voor seks 
wend je je dan tot exen of huisgenoten, of erger: je vriendengroep. Dat leidt soms tot onmin 
en gedoe. 
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Van alle periodes die we tot nu toe hebben meegemaakt was de avondklok een absoluut 
dieptepunt, qua seks en welzijn maar ook qua veiligheid. Tijdens die vijfennegentig dagen 
begin dit jaar voelden jongeren zich eenzamer, somberder, waardelozer en hopelozer dan 
tijdens andere periodes in de coronatijd. Uiterst zorgwekkend is de stijging van seksueel 
geweld. In de groep 21-24 jaar steeg het percentage mannelijke slachtoffers van één naar twee 
procent; onder meisjes ging het van twee naar zes procent.  

Mensen zijn veerkrachtig, dat weten we uit de onderzoeken van Rutgers. Zo gaat het welzijn 
van jongeren weer omhoog in periodes met versoepelingen en zoeken ze elkaar dan weer op. 
Ze proberen ook om te denken en het goede te zien in een uitzichtloze tijd. Maar dat wordt 
steeds moeilijker: in tegenstelling tot vorige winter hebben we nu geen vaccins om ons te 
verlossen in het vooruitzicht. 

De murwheid waarmee vrijwel iedereen is geslagen is slecht voor het libido. Net zoals niemand 
meer zin heeft in zoomborrels, wil niemand meer met een date wandelen langs de Amstel. Die 
lusteloosheid geldt niet alleen voor singles, maar ook voor stellen. En zo verdrong corona 
langzaam maar zeker voor iedereen de seks, als een preutse sluipmoordenaar. Aanvankelijk 
dankzij verboden voor alleenstaanden, daarna door te verhinderen dat we ooit nog iemand 
tegenkwamen. Inmiddels is de stemming algeheel verpest en heeft niemand nog zin.  

Dat is geen sexy vaststelling, zoals niets sexy is aan deze crisis. Het zal meer dan een slutty 
spring vergen om de schade te herstellen. En natuurlijk zijn er ergere dingen dan seksuele 
stilstand, zoals de economische schade en de dood van geliefden. Maar daar is ruim aandacht 
voor. Het zou al heel wat helpen als het kabinet dit verlies zou benoemen, voor het eerst in de 
crisis. Een klein kerstwonder van onze premier, en vast voer om internationaal eindelijk weer 
eens te schitteren als seksuele voorvechters. Bron: Het Parool, 29 december 2021. 

De corona zelftests zijn niet gemaakt om Omikron te detecteren, werken 
ze dan nog wel? 

Werken de zelftests nog wel nu Omikron dominant is? De eerste proeven zijn veelbelovend. 

Het lichaam krijgt minder goed vat op Omikron. De antistoffen die het heeft aangemaakt na 
een vaccinatie of een eerdere besmetting met corona zijn niet erg effectief tegen de nieuwe 
variant van het virus, die inmiddels ook in Nederland dominant is. 

Dat komt doordat Omikron enkele tientallen afwijkingen heeft, genetische mutaties, ten 
opzichte van eerdere varianten. En een belangrijk deel daarvan heeft te maken met de stekels, 
die het virusdeeltje op zijn buitenkant heeft en waarmee het lichaamscellen van de mens 
binnendringt. Die ‘sleutel’ heeft zo'n afwijkende vorm dat de huidige vaccins daartegen minder 
goed beschermen. 

Maar als de vaccins daarmee problemen hebben, is Omikron dan ook minder zichtbaar voor 
de zelftest? 

Uit alles wat er tot nu toe bekend is, blijkt dat de zelftests die op Nederlandse markt zijn 
toegelaten Omikron vrijwel net zo goed detecteren als andere varianten van het virus. Er wordt 
nog volop onderzoek gedaan naar deze kwestie, maar de eerste proeven die het rijksinstituut 
voor volksgezondheid RIVM heeft gedaan, laten zien dat de zelftests Omikron goed detecteren. 

Collega-instanties in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en de Verenigde Staten komen tot dezelfde 
conclusie. In de VS is dat de FDA (Food and Drug Administration), die enkele weken geleden 
bekendmaakte dat drie van de zelftestmerken die daar op de markt zijn Omikron niet goed 
opspoorden. Maar dat bericht is weer ingetrokken omdat de fabrikanten die testen inmiddels 
hebben aangepast. 

Wat de situatie voor de testen anders maakt dan voor vaccins en lichamelijke afweer, is de 
structuur van het virus. De zelftests zijn gebouwd om bepaalde onderdelen van het virus, 
bepaalde eiwitten, te detecteren. En dat zijn niet die manteleiwitten die Omikron zo bijzonder 
en zo besmettelijk maken. Het zijn eiwitten uit de kern van het virus. En die veranderen 
nauwelijks; ook Omikron ziet er in zijn kern weinig anders dan eerdere varianten van het 
coronavirus. 
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Voor vaccins en de afweer van het lichaam is het cruciaal dat ze zich richten op de 
manteleiwitten waarmee het virus binnenkomt. Voor de testen maakt het niet uit dat ze kijken 
naar een virusonderdeel dat in besmetting en ziekte geen belangrijke rol speelt. Als die testen 
de virusdeeltjes maar zien. En dat doen ze. 

Dat betekent nog altijd niet dat de zelftests perfect zijn, zoals het RIVM ook benadrukt. Een 
zelftest weet een besmetting in tachtig procent van de gevallen vast te stellen, als mensen 
covid-achtige symptomen hebben. Bij mensen zonder symptomen is de betrouwbaarheid van 
een zelftest wat minder, maar door de bank genomen zijn zelftests behoorlijk goed in het 
opsporen van virusdeeltjes. 

Mensen die symptomen hebben maar een negatieve zelftest, krijgen van de overheid het advies 
om ook nog een pcr-test te laten doen. Voor de zekerheid. Bron: Trouw, 29 december 2021.  

Klas in quarantaine bij meer dan twee coronabesmettingen 

Als er meer dan twee coronabesmettingen in korte tijd in een groep of klas van de 
kinderopvang of het primair onderwijs worden vastgesteld, geldt voortaan het advies aan de 
hele groep om in quarantaine te gaan. Dit advies geldt ook voor personeel, zoals leerkrachten, 
die in contact zijn geweest met positief geteste personen.  Bron: Omrop Fryslân, 29 december 
2021.  

Ella Kapteijn: ‘We dreigen de stabiliteit van voor corona te verliezen’ 

Het decembergevoel Door de lockdown is december voor velen in de kunstsector een nog 
somberder maand. Hoe vergaat het ze?  

Ella Kapteijn is hoofd Balie van de Stadsschouwburg Utrecht. In deze tijd van corona staat ze 
in direct contact met het publiek. 

Wat zijn de problemen waar je op dit moment mee te maken hebt? 
„Het perspectief is zo onzeker. Twee weken geleden hadden we goede hoop dat onze 
kerstvoorstelling De Kleine Zeemeermin in de regie van Thibaud Delpeut op 24 december in 
première zou gaan. Het zou een feestelijke familievoorstelling worden die al heel veel keren 
uitverkocht was. Maar de persconferentie zette alles weer op losse schroeven.  
 
„Met directeur Lucia Claus en ons team moeten we elke keer het speelschema wijzigen. Onze 
schouwburg is normaal gesproken elke dag open van ’s morgens negen uur tot ’s avonds 
twaalf. We brengen zo’n 500 voorstellingen per jaar voor ruim 200.000 bezoekers. Sinds 
corona zijn er zo’n 450 optredens geannuleerd of verplaatst, dat gaat om enorm veel mensen. 
Ik spreek teleurgestelde mensen aan de kassa, de telefoon of heb contact via de mail omdat 
zij de voorstelling die ze geboekt hebben niet kunnen bezoeken.’ 

Wat gaat er goed, wat niet? 
„Veel mensen snappen wel wat er gaande is, soms na enige uitleg. Een enkele keer moeten we 
loten omdat we van een volle zaal naar een ‘1,5 meter zaal’ moeten. 

„Die loting gaat op zich goed. We doen dat bijvoorbeeld door elke derde boeking aan te vinken. 
Voorstellingen worden indien mogelijk verplaatst. Het verschuiven van het publiek dat een 
kaartje had gekocht, is zeer arbeidsintensief. Daarmee zijn we gestopt. Wat we nu doen is geld 
terugstorten. Maar het is niet leuk de hele dag geld over te boeken en mensen te woord te 
staan als er niets tegenover staat.’ 

Wat is je grootste zorg? 
„Zorgen zijn er veel. Zoals Lucia Claus altijd zegt: ‘Wij zijn ervoor om het publiek een prachtige 
theaterervaring te bieden, dat doen we samen met de kunstenaars.’ Dat kan nu niet meer, 
laten we hopen dat het tijdelijk is. 

„Binnen de schouwburg maak ik me zorgen over alle medewerkers die veel minder of geen 
werk meer hebben. En ook over de cultuursector in het algemeen. Er zijn zo veel mensen en 
instellingen die het zwaar te verduren hebben of die buiten de boot vallen.’ 
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Wat heb je nodig om te zorgen dat 2022 beter wordt dan 2021? 
„Vertrouwen. Dat is wat we het meeste nodig hebben. Door de onzekerheid is het publiek 
terughoudend geworden. Mensen reserveren minder snel een kaartje, en dat heeft weer 
gevolgen voor de gezelschappen zelf en voor de schouwburgen. We dreigen de stabiliteit van 
voor corona te verliezen. 

‘Corona onder controle betekent onder andere dat we weer naar theater, bioscoop, musea en 
restaurants kunnen. Toch de kers op de taart van mijn dagelijkse leven.’ Bron: NRC, 29 
december 2021. 

46 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldt dat er maandag 46 procent minder operatiekamers 
in gebruik waren in de Nederlandse ziekenhuizen dan normaal. 21 ziekenhuizen kunnen de 
kritieke planbare zorg nog steeds niet binnen zes weken leveren. 

‘De ontwikkelingen rondom de Omikron-variant maken dat verdere opschaling van de 
capaciteit voor de (semi-)acute zorg en kritieke planbare zorg nodig is om de meest urgente 
zorg de komende tijd doorgang te laten vinden’, waarschuwt de NZa. Bron: Omrop Fryslân, 
29 december 2021. 

Testen voor Toegang gaat GGD mogelijk helpen bij coronatests' 

Stichting Open Nederland (SON), de organisatie achter Testen voor Toegang gaat de GGD 
mogelijk helpen bij het afnemen van coronatests. Wat die eventuele samenwerking precies 
gaat inhouden, is nog niet duidelijk. 

Bij Testen voor Toegang kunnen mensen zich laten testen voor een groen vinkje in de 
CoronaCheck-App. De testen van de GGD zijn bedoeld voor mensen met klachten. Bron: 
Omrop Fryslân, 29 december 2021. 

XXL-priklocatie loopt als een trein 

GGD Fryslân is dinsdag om 07.00 uur begonnen met het vaccineren van mensen in de XXL-
vaccinatielocatie in het WTC in Leeuwarden. Het kostte nog wel wat moeite om het systeem 
op gang te krijgen, maar volgens GGD Fryslân loopt het nu als een trein.  

Er waren 's ochtends vroeg nog wel mensen die bij de oude ingang stonden, zij moesten door 
de GGD naar de nieuwe ingang aan de Heliconweg worden gehaald. ‘Maar daarna liep het snel 
op.’ Om het WTC-gebouw heen stonden dinsdagochtend al lange rijen. 

Dat is ook de bedoeling, zegt Vonk. ‘We draaien er nu zo'n 800 afspraken per uur doorheen. 
In de andere locatie hadden we op één dag zo'n 4.000 prikken, nu zitten we op zo'n 11.000 
prikken per dag.’  Bron: Omrop Fryslân, 29 december 2021.  

L-priklocatie in Leeuwarden begint op hoog tempo: 11.000 prikken per 
dag 

GGD Fryslân is dinsdag om 07.00 uur begonnen met het vaccineren van mensen in de XXL-
vaccinatielocatie in het WTC in Leeuwarden. Het kostte nog wel wat moeite om het systeem 
op gang te krijgen, maar volgens GGD Fryslân loopt het nu als een tierelier. 

‘Het systeem dat we maandag hebben uitgetest loopt goed’, zegt locatiemanager Erik Vonk. 
‘Tot nu toe ben ik tevreden met hoe het loopt. Het twijfelpunt was de registratie voor ons, 
maar dat systeem gaat tot nu toe ook nog prima.’ 

De registratie en de vaccinatie zijn uit elkaar getrokken, legt Vonk uit. ‘Daardoor hoeven de 
registratiemedewerker en de prikker niet meer op elkaar te wachten. Zo kunnen we in een 
veel hoger tempo doorwerken. Dit systeem loopt soepeler.’ 
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Er waren 's ochtends vroeg nog wel mensen die bij de oude ingang stonden, zij moesten door 
de GGD naar de nieuwe ingang aan de Heliconweg worden gehaald. ‘Maar daarna liep het snel 
op.’ Om het WTC-gebouw heen stonden dinsdagochtend al lange rijen. 

Dat is ook de bedoeling, zegt Vonk. ‘We draaien er nu zo'n 800 afspraken per uur doorheen. 
In de andere locatie hadden we op één dag zo'n 4.000 prikken, nu zitten we op zo'n 11.000 
prikken per dag.’ 

De grote opgave is om Fryslân halverwege januari gevaccineerd te hebben, aldus 
locatiemanager Erik Vonk van de XXL-priklocatie in Leeuwarden. 

Alleen tussen de middag zijn er even wat minder afspraken, zodat iedereen wat kan eten. 
‘Maar de rest van de dag ligt het tempo hoog. De grote opgave is om Fryslân halverwege januari 
gevaccineerd te hebben.’ 

Van de test van maandag zijn filmbeelden gemaakt, zodat alle collega's makkelijk van het 
systeem op de hoogte kunnen worden gebracht. ‘De communicatie was nog wel een punt. 
Maar we hebben nu meerdere gespreksgroepen ingedeeld, nu praten eigenlijk alleen de 
mensen met elkaar die met elkaar moeten praten.’ 

Er zijn nu geen wachtruimtes meer: mensen blijven zitten en medewerkers komen langs met 
een karretje om de prik te zetten. Men krijgt een roze of witte kaart mee, die aangeeft of er met 
Phizer of Moderna moet worden gevaccineerd. Bron: Omrop Fryslân, 28 december 2021. 

Worsteling met lerarentekort, mede door corona 

Schoolkoepel Proloog heeft bij al zijn scholen de vraag neergelegd of er nog kan worden 
geschoven met leerkrachten. Het onderwijs kampt al lang met personeelstekorten, maar mede 
door de coronacrisis en langere kraamverloven is de nood hoog. 

Het advies van het RIVM is: ‘Indien je geen 1,5 meter afstand van collega's, ouders/verzorgers 
en kinderen (dit geldt ook als je met kinderen 0-4 jaar werkt) kunt houden tijdens je werk, is 
het advies om vanaf 28 weken vervangende werkzaamheden te gaan doen waarbij dit wel kan. 
Bron: Omrop Fryslân, 29 december 2021.  

Hoe corona van de mis onderhand een religieuze tennisclub maakt 

Geen nachtmis op de 24ste december, voor de viering op eerste kerstdag moest je je 
aanmelden, en die zat al vol. Zo gaat dat onder het covidregime, en je kan alleen maar 
instemmen met de kerkleiding, die haar breekbare, want snel verouderende kudde wil 
beschermen. 

Het zal vanaf 2 januari 2022 weer zo zijn, dat je eerst moet mailen of bellen om je aanwezigheid 
in de kerk te melden, en bij nummer vijftig sluiten de deuren: dan is het maximum bereikt. 
Vol is vol, kerk is vol. 

Dat zijn omineuze woorden, waar we twee jaar geleden alleen maar van konden dromen, want 
de leegloop hield aan, en een kerk kan niet leven bij de kerstnacht alleen. 

Hoe begrijpelijk ook, het aanmeldingssysteem zorgt ervoor dat ik ander kerkvolk te zien krijg 
dan ik voor de lockdowns tegenkwam. Het is minder een ongeregeld zootje. En eerlijk gezegd 
is dat wat ik mis: de toeristen die op de bonnefooi, net afkomstig uit het Centraal Station in 
Amsterdam, de oversteek wagen naar de Nicolaasbasiliek. 

Ook al spreken ze jouw volkstaal niet, de katholieke rituelen zijn hetzelfde, en zo’n Agnus 
Dei in het Latijn neurie je zo mee. Vóór het zingen de kerk uit, dat gebeurt ook. Dan zijn er 
nog de daklozen en de zwervers, die met hun tassen en benodigdheden de kerk aandoen: even 
beschut tegen de wind, daarna gratis koffie. Vaak zag ik een oude man met een kroon op zijn 
hoofd: een goudkleurige kroon, die extra opvalt tussen al die andere, mannelijke hoofden die 
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onbedekt blijven. En vergeet ook niet de mensen die zich vervelen, en de kerk binnenlopen, 
omdat ze niets beters te doen hebben en de drank of de joint op is. 

Dat is de kerk zoals paus Franciscus die omschrijft: als ‘veldhospitaal, waar eerst de zwaarste 
kwetsuren worden behandeld, met toenadering en nabijheid.’ 

Al die mensen zijn er niet meer, want de registratie maakt er onderhand een religieuze 
tennisclub van. 

Een vriend van me, een zeer geregeld kerkganger, vertelde me dat hij hangt aan het idee altijd 
rechtsomkeert te kunnen maken, vlak voordat hij de kerk binnenloopt. Hij doet dat bijna 
nooit, maar ik snap zijn impuls: de vrije wil die de mens is gegeven moet zich soms laten 
gelden, al was het maar om niet gedachteloos de routine te volgen. 

Je gaat naar de kerk, niet omdat je vindt dat het hoort, maar omdat je vindt dat jij daar hoort, 
op dat moment. 

Een paar jaar geleden, het was op een doordeweekse 15de augustus, bleek mij in de loop van 
die dag dat het feest van Maria-Tenhemelopneming werd gevierd. Ik had tijd, ik had zin en 
sprong op de fiets om naar de kerk te gaan. Het was een viering in de middag, de mensen 
lagen nog lekker op Franse en Spaanse stranden en ook zonder enige coviddreiging was de 
kerk nog niet eens halfvol. Na afloop trof ik iemand die ik eerder had gesproken: 
Vaticaankenner Christian van der Heijden, ook bekend van deze krant. 

Hij noemde toen tussen neus en lippen door een van de meest ontroerende redenen die ik ooit 
hoorde om tot kerkgang over te gaan: ‘Ik kan die arme Maria toch niet in haar eentje ten hemel 
laten opnemen?’ 

Dramatische verschuiving van perspectief: niet voor jezelf, maar voor de ander. Bron: Trouw, 
28 december 2021.  

De 41e editie van de Lentetuin Breezand is door corona voor de tweede 
keer doorgeschoven 

Corona gooit andermaal roet in het eten voor de Lentetuin Breezand. De in maart geplande 
bolbloemenshow is doorgeschoven naar 2023, laat het bestuur van de Lentetuin weten. 

De voorbereidingen waren in volle gang en de timmerploeg zou bijna beginnen met bouwen. 
Maar de jongste persconferentie van het kabinet over nieuwe coronamaatregelen was voor het 
bestuur van de Lentetuin een duidelijk signaal voor een pas op de plaats. ’Binnen de huidige 
coronamaatregelen is het onmogelijk om de Lentetuin veilig, verantwoord en binnen de 
geldende maatregelen te organiseren’ aldus interim-voorzitter Sjaak van den Berg in een 
persbericht over de afgelasting. 

’Al klinkt het eerste weekend van maart nog ver weg, de huidige coronasituatie geeft het 
bestuur weinig vertrouwen dat de beperkende maatregelen in maart 2022 voldoende 
verdwenen zijn. Als we een Lentetuin organiseren willen we het niet half doen. Bezoekers 
moeten met een goed gevoel naar de Lentetuin willen en kunnen komen.’ 

Vanwege corona ging er vorig jaar eveneens een streep door het evenement, dat dit jaar 
gehouden zou worden. Tot teleurstelling ook van Ted Beelen die de organisatie van de beurs 
(Expo) bij de Lentetuin voor zijn rekening neemt. ’We zijn van de zomer vol enthousiasme 
begonnen toen er nog geen vuiltje aan de lucht leek te zijn. Toen de situatie weer verslechterde 
hebben we alle beslissingen zoveel mogelijk vooruitgeschoven, hopende dat de situatie zou 
verbeteren. Die tijd is nu helaas op,’ aldus Beelen. Bron: Noodhollands Dagblad, 29 december 
2021. 
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Een beeld van de Lentetuin Breezand in 2020.© Foto Lentetuin 

 
De lentetuin Breezand in 2020.© Archieffoto Peter van Aalst  
 
Het gevaarlijke monsterverbond van de corona-ontkenners 
 
De kwakzalverij van de wellness-industrie, bestaande uit dure cursussen, retraites naar verre 
oorden, zalfjes, stenen, alles dat ook maar een 'natuurlijk' herstel zou beloven, is feitelijk 
bedoeld om zoveel mogelijk portemonnees leeg te kloppen. 
 
De voorheen onoverbrugbare tegenstellingen op de politieke flanken zijn een interessant 
fenomeen: jarenlang leken de agenda’s van politieke partijen zoals Partij voor de Dieren en 
Forum voor Democratie geen enkel gemeenschappelijk punt te delen, totdat het over de 
beleidsvorming van de coronamaatregelen en de vaccinatiebepalingen ging. Sterker nog, 
tegenover de verantwoordelijkheden die de regering draagt in de uitvoer, vinden deze partijen 
bij elkaar steun in de oppositie. Hoewel beide partijen misschien de preventie van ziekte 
steunen, stemden FvD en PvdD tegen de coronawet van 2020 (de befaamde spoedwet), tegen 
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de mondkapjesplicht, tegen het coronatoegangsbewijs en tegen het Europese 
coronapaspoort. Je kunt je afvragen: waar zit de preventie hem dan in?    
 
Het is geen geheim dat beide politieke partijen groepen in de samenleving bedienen die 
geloven in het ‘natuurlijke’ herstel van het lichaam. In brede zin is dit terug te brengen naar 
wat we op wereldwijde schaal zien: in het kader van maakbaarheid – of in het geval van 
corona, ‘survival of the fittest’ – zoeken de sociaal-darwinisten politici die slechts beperkt 
beleid voeren op indamming van het virus en hebben daarin een gemeenschappelijk belang 
met de gemeenschap uit de wellness-sector. De promotie van ‘natuurlijke’ formules, zoals 
yoga, gezond dieet, persoonlijke verzorging, gewichtsverlies, meditatie en spa-retraites, 
zouden namelijk het immuunsysteem inrichten tegen bescherming van het coronavirus. Een 
belachelijke stelling die iedere immunoloog ontkracht, want immuniteit voor virussen bereik 
je niet met alleen voeding en beweging. Binnen deze geprivilegieerde maakbaarheidsideologie 
claimen zij ook hun individuele zelfbeschikkingsrecht als het gaat om het weigeren van de 
prik; een keuze die vaak is gebaseerd op foutieve informatie.  
 
Sinds de opkomst van social media is desinformatie een markt geworden waarin het 
wereldwijde politiek-maatschappelijke ecosysteem meedraait. Dit komt, helaas, omdat de 
meeste informatieconsumptie via de socials niet kritisch is. De gemakzucht waarmee men 
door de nieuwsoverzichten scrolt en halve waarheden (in het beste geval) overneemt is ook 
niet nieuw sinds corona: de identiteitspolitiek van de 21ste eeuw berust zich al langer op een 
groepsdenken waarin in iedere bubbel een eigen waarheid gecreëerd wordt door de 
onzichtbare hand van de markt. Politieke voorkeuren ontstaan immers niet meer alleen door 
top-down initiatieven, juist veelal door hashtag-activisme.  
 
De handel in desinformatie draagt inmiddels bij aan de creatie van alternatieve realiteiten, 
zoals bijvoorbeeld QAnon. Mensen die onderdeel zijn van dit groepsdenken hebben geen besef 
meer van hoe kennis zich vormt tot begrip. Voorlopig komt het de wellness-industrie goed 
uit: zolang de niet-bewezen lange termijneffecten van het vaccin niet meetbaar (kunnen) zijn, 
claimen wellness-professionals dat hun ‘natuurlijke’ formules minder risicovol zijn dan een 
prik. Deze vermarkting van foutieve informatie waarin zij gezondheidsformules kunnen 
verkopen is niet nieuw: de Amerikaanse complotdenker Alex Jones verkocht supplementen 
aan zijn achterban onder benamingen als ‘Alpha Power.’ De kwakzalverij van de wellness-
industrie, bestaande uit dure cursussen, retraites naar verre oorden, zalfjes, stenen, alles 
dat ook maar een ‘natuurlijk’ herstel zou beloven, is feitelijk bedoeld om zoveel mogelijk 
portemonnees leeg te kloppen. Met andere woorden, business as usual voor het kapitalisme. 
 
De waarheid is: ook de grootste topsporters kunnen ernstig ziek worden en sterven aan 
corona, zoals de kickboxer Sinistra, verleden week. Ondertussen leidt de aanhoudende 
stroom desinformatie tot een intolerant en gewelddadig klimaat waarin journalisten, politici, 
zorgmedewerkers en leraren niet veilig zijn. De samenlevingsnormen veranderen mee met 
groepen die desinformatie consumeren.  
 
Nepnieuws is zijn onschuld kwijt. Samenlevingsnormen, die bepalen wat wel en niet kan, 
verschilden voor corona al tussen groepen. Vanaf corona schoven de normen op en 
veranderden de samenstellingen van deze groepen mee: onder huidige FvD-kiezers bevinden 
zich prominente anti-maatregelen activisten die voorheen problemen hadden met het 
aanwezige racisme binnen die partij. Is het egocentrisme wat hen van inzicht heeft doen 
veranderen? Ja, maar voor hun volgers gaat het door als burgerschap. Deze verschuivende 
normen hebben een impact op de morele ondergrens van de hele samenleving. En met 
betrekking op de door desinformatie gemaakte wappies is de morele ondergrens 
verontrustend.  
 
Met name in de wellness-sector, waar streven naar individuele, spirituele groei niet zo zeer 
berust hoort te zijn op eindeloze consumptie, slaat het toverwoord duurzaamheid ironisch 
genoeg niet op hun informatievoorziening. Jammer genoeg baseert men hun wijsheden niet 
op interne zoektochten, maar op generieke internet-onzin, zoals: ‘corona is maar een griepje’, 
‘mRNA verandert het DNA’, ‘Bill Gates heeft een depopulatie agenda’, ‘Klaus Schwab heeft 
een neomarxistische agenda’, en ‘het ontwormingsmiddel ivermectine werkt tegen covid.’ Hun 
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‘eigen onderzoek’ is verkregen uit gemakzuchtige consumptie van mediocre podcasts, het 
online volgen van influencers opgekocht door de wellness-industrie, en via handelaren in 
Russisch nepnieuws.   
 
En zo onschuldig is het allemaal al heel lang niet meer. Ideologische autoriteitsfiguren van 
deze informatievoorzieningen praten hun onnozele achterban naar de mond en verhitten de 
maatschappelijke discussies. Zo ver, dat het inmiddels compleet genormaliseerd is om te 
denken dat de premier van Nederland en de minister van Volksgezondheid vermoord kunnen 
worden. Nota bene in het kerstweekend dat van deze laatste zijn politiebescherming is 
opgeschroefd vanwege ernstige dreiging, tweet Thierry Baudet over de komst van tribunalen 
(als herhaling op een FvD-collega die ermee dreigde in de Tweede Kamer).  
 
Een gemeenschap die claimt liefde te verspreiden, maar door hun eigen hardvochtigheid 
gewelddadigheid richting het openbaar bestuur in stand houdt, heeft als enige kerstgedachte 
de opdracht om op zijn eigen normen te reflecteren. Bron: Joop, 28 december 2021.  
 
Sterke stijging aantal nieuwe corona besmettingen in Suriname: 82 
positieve testen 
 
In Suriname zijn de corona besmettingen de afgelopen 24 uur flink gestegen. Nadat er de 
afgelopen 5 dagen sprake was van een gemiddeld absoluut aantal van circa 20 besmettingen 
per dag, is het aantal besmettingen op maandag 27 december gestegen naar 82. 
 
Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de 
Surinaamse regering. Uit de update blijkt dat er ook meer getest is dan de voorgaande dagen. 
In totaal zijn er 573 swabs afgenomen, waardoor het besmettingspercentage 14,3 procent 
bedraagt.  
 
Er is het afgelopen etmaal geen sprake van coronadoden. Het aantal patiënten in de 
ziekenhuizen is met 1 persoon gestegen ten opzichte van zondag. Bron: Waterkant.net, 29 
december 2021. 
 
Alle Apple winkels in New York dicht door corona-uitbraak 
 
De kans dat je binnenkort naar Amerika afreis om daar New York te bezoeken is niet al te 
groot, ook al zijn er nog altijd vluchten beschikbaar. En als je daar dan bent en een Apple-
product wil scoren, dan gaat dat lastig worden. 
 
De verschillende Apple Stores zijn in New York namelijk dicht gegooid. Dat heeft het bedrijf 
besloten nadat er steeds meer mensen in de stad zijn die de nieuwe Omikron-variant bij zich 
dragen. 
 
Het zou volgens het bedrijf gaan om een tijdelijke sluiting. Dit werd overigens niet aan de grote 
klok gehangen. De mensen van Bloomberg kwamen daar achter. En vervolgens hebben ze om 
opheldering gevraagd. Daaruit bleek dat er een sluiting was van alle winkels in New York. 
 
Het is nog wel mogelijk om iets te bestellen en die dan op te halen in de Apple Store. Maar er 
even naar binnenlopen en rondkijken, dat zit er voorlopig niet in. Het is niet duidelijk hoe lang 
de sluiting gaat zijn of dat er straks meer winkels gaan zijn die het voorbeeld gaan volgen. Met 
de eerdere uitbraken van corona gingen er ook al veel winkels dicht. Maar in de Verenigde 
Staten wil men alles zoveel mogelijk normaal houden, ook al moeten werknemers binnen de 
store ten alle tijden een mondkapje dragen. 
 
Het is niet duidelijk waarom men precies in New York heeft besloten de Apple Stores te sluiten. 
Het bedrijf hanteert de regel dat een store dicht gaan wanneer meer dan 10 procent van de 
werknemers besmet is. Maar omdat het nu in de hele stad geldt, lijkt het er op dat het meer 
een preventieve regel is. Bron: Onemorething.nl, 28 december 2021.  
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McLaren-coureurs hebben duidelijke mening over 2021: ‘Fuck corona!’ 
 
McLaren kan tevreden zijn met de behaalde resultaten dit seizoen. Het hoogtepunt van 
het jaar was duidelijk dat de twee MCLaren-coureurs samen op het podium stonden, want 
Daniël Ricciardo  en  Lando Norris raken er niet over uitgepraat. 
 
Het seizoen eindigde erg goed voor de Britse renstal. Het team werd vierde in het 
constructeurskampioenschap, Ricciardo was achtste bij de coureurs en Norris was zesde. 
Bovendien had het team een dubbelzege tijdens de Grand Prix van Italië.  
 
De Brit heeft het idee dat hij dit seizoen een betere coureur is geworden en zijn meest 
trotse moment is dan ook de pole position in Rusland. De Australiër noemt meteen Monza, 
maar niet alleen omdat hij kon winnen. ’Het is meer omdat niemand gedacht had dat we 
die Grand Prix zouden winnen’, vertelt hij bij Speedweek. De 'Honey Badger' heeft het idee 
dat hij het hele jaar alles heeft gegeven en daardoor kan hij met een opgeheven hoofd de 
winterstop in. 
 
Het jaar 2022 gaat een nieuw jaar zijn voor iedereen door de nieuwe reglementen. De 
teamgenoten wordt gevraagd waar ze aan denken als ze 2022 horen en het eerste antwoord 
van de voormalig Renault-coureur is duidelijk: ’Fuck corona! Dat is het eerste wat in me 
opkomt!’ Woorden als 'opwinding' en 'nieuwe uitdagingen' worden daarna genoemd, maar 
de McLaren-coureurs hopen vooral dat de nieuwe auto’s zorgen voor meer gevechten op 
de baan en dat de sport leuk blijft voor de fans. Bron: GP, 28 december 2021. 

 

 

Archieffoto viswedstrijd - Jos Oostendorp  
 
Ontsnappen aan de corona sleur? Ga vissen! 
Een hengeltje uitgooien kan altijd en bijna overal. ‘En dat in Zeewolde al 35 jaar!’, meldt de in 
2022 jubilerende hengelsportvereniging ‘Ons Stekkie’, ‘lekker sportief ontspannen in de 
natuur. Een prima manier om te ontsnappen aan corona en de sleur van de dag.’ 

Je kunt ervoor kiezen om individueel of met je vismaten te vissen. ‘Steeds vaker zien we dat 
de jeugd elkaar opzoekt om samen te hengelen en dat is uiteraard super’, vertelt voorzitter 
Jan van de Bovenkamp. ‘Naast de sportieve momenten organiseert de vereniging het hele jaar 
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door ook andere activiteiten zoals bijvoorbeeld informatie avonden, dart avonden, vistrips en 
culinaire avonden, mits de corona regels dit toelaten uiteraard.’ 

‘Helaas zijn vrijwel alle leuke momenten, zoals de tweemaandelijkse informatie avonden in 
ons gezellige clubhuis voorlopig geschrapt. Maar als het weer mag dan gaan we nog actiever 
dan ooit tevoren aan de slag met alle activiteiten op de nieuwe planning voor 2022.’ 

Lid zijn of worden van HSV ‘Ons Stekkie’ was nog nooit zo interessant, meldt de vereniging. 
‘Tenminste, als je van sportvissen en mooie prijzen winnen houdt.’ Lid worden kan digitaal of 
via een van de lokale verkooppunten. 
Wanneer je in bezit bent van een (jeugd-)VISpas kun je in zo’n 85% van alle Nederlandse 
wateren vissen. Van de Bovenkamp: ‘Helaas brengt een aantal hengelsportverenigingen nog 
steeds geen water in voor het vissen met de VISpas. Zeewolde doet dit uiteraard wel.’ 

Jeugdleden tot 14 jaar kunnen via visseninzeewolde  een gratis visvergunning downloaden. 
Wil je overal kunnen vissen? Dan is er de jeugd VISpas. Deze VISpas is een kalenderjaar geldig 
(van januari tot en met december) De VISpassen/VBL’s zijn verkrijgbaar bij een aantal lokale 
verkooppunten in het centrum en geven per direct te mogelijkheid om te kunnen vissen. De 
VBL is een schriftelijk voorlopig bewijs van lidmaatschap, de echte in creditcard formaat wordt 
dan binnen een maand toegestuurd. ‘Een mooi kado voor het nieuwe seizoen!’ 
Van de Bovenkamp: ‘Vissen dus als de perfecte hobby die je individueel of samen echt altijd 
en overal kunt beoefenen. Juist nu in deze rare tijd waar gezonde ontspanning nog meer nodig 
is dan ooit.’ 

Hengelsportvereniging ‘Ons Stekkie’ bestaat in 2022, 35 jaar. ‘En dat laten we niet 
onopgemerkt voorbij gaan! Voor bestaande en nieuwe leden zal er een super programma aan 
activiteiten zijn waaronder de grootste verloting op VISpas nummer ooit door een 
hengelsportvereniging georganiseerd.’ Bron: Zeewolde Actueel, 29 december 2021. 

 

De foto die Aubergenius eerder op Instagram plaatste. 
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Zorgen om de Corona-test van Dirk Van Duijvenbode vandaag 

Nadat we Vincent van der Voort en Michael van Gerwen al vroegtijdig verloren op het WK 
vanwege een positieve Corona-test zijn er ook zorgen om Dirk van Duijvenbode. Ze hebben 
namelijk samen de kerst doorgebracht getuige deze foto die Aubergenius eerder op Instagram 
plaatste. 

Ook Raymond van Barneveld zit op een hotelkamer in quarantaine maar hij had zijn duel 
tegen Rob Cross verloren alvorens hij positief getest werd. De huidige teller staat dus op 3 
Nederlanders maar de vrees is er dus voor een vierde positief geval. 

Arjan van der Giessen liet met dit bericht vanaf locatie weten dat er geruchten zijn dat er ook 
buiten de groep Nederlanders positieve gevallen zijn en dat deze een ronde eerder toch gewoon 
gespeeld zouden hebben. Bron: Dart Freak, 29 december 2021.  

Gerwyn Price roept na nieuwe coronabesmetting op tot uitstel WK: 'Ik 
heb zelf in deze positie gezeten’ 

Gerwyn Price wil dat het wereldkampioenschap darts wordt stilgelegd. De titelverdediger uit 
Wales vindt dat verder spelen weinig zin heeft nu het toernooi is getroffen door meerdere 
coronagevallen. 

Na de Nederlanders Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Michael van Gerwen 
volgde woensdag de positieve test van de Brit Dave Chisnall. ’Het toernooi moet worden 
uitgesteld’, schrijft Price in een korte post op zijn Instagramaccount. 

In een volgend bericht gaat hij er dieper op in. ‘Ik heb ook in die positie gezeten en weet hoe 
ze zich voelen’, doelt Price op zijn afmelding voor de Premier League Darts eerder dit jaar 
vanwege een coronabesmetting. ‘Er gaat veel werk vooraf aan een evenement zoals het WK. 
Uitstellen is misschien niet de beste optie, maar wel een optie waar ik het niet mee oneens 
ben’, aldus Price. 

Ontgoocheling bij Van der Voort en Van Gerwen: ‘Sjoemelen met een test? Dat zou ik mezelf 
nooit vergeven’ Positief geteste Michael van Gerwen spreekt van grootste nachtmerrie ‘Het is 
zo lek als een mandje’ 

Coronadrama duurt voort op WK: ook Dave Chisnall test positief  
Opluchting bij Dirk Van Duijvenbode voor partij tegen Price: test is negatief  

Price ontsnapte in de vorige ronde aan uitschakeling tegen de Belg Kim Huybrechts. In de 
achtste finales neemt hij het woensdag op tegen de Nederlander Dirk van Duijvenbode. Bron: 
AD, 29 december 2021. 

De coronaprik van Moderna kan roodheid en zwelling geven op de 
prikplaats van mensen die eerder werden ingeënt tegen tuberculose. 

De coronaprik van Moderna kan roodheid en zwelling geven op de prikplaats van mensen 
die eerder werden ingeënt tegen tuberculose. Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot en met 
oktober elf meldingen van een reactie op zo'n litteken na een prik met Moderna. Lareb sluit 
niet uit dat een dergelijke reactie ook na een boosterprik met het coronavaccin kan optreden. 

Na een prik tegen tuberculose (de vaccinatie heet voluit Bacillus Calmette-Guérin, oftewel 
BCG) ontstaat vaak een litteken. Dat litteken kan later opnieuw gaan irriteren of er kan een 
blaar of korst op de prikplaats ontstaan. Bekende redenen voor een reactie van het BCG-
litteken zijn onder meer de griepprik en een mazeneleninfectie, stelt Lareb. 

Bij de mensen die zich meldden, trad de reactie van het litteken op de Moderna-prik binnen 
één tot negen dagen na de eerste of tweede coronavaccinatie op. Drie van de mensen 
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herstelden binnen vier tot vijftien dagen. Bij de anderen was het litteken nog niet hersteld op 
het moment van de melding, aldus Lareb. Bron: AD, 29 december 2021. 

Frankrijk noteert opnieuw een recordaantal dagelijkse besmettingen 

Frankrijk noteert opnieuw een recordaantal dagelijkse besmettingen. In het afgelopen etmaal 
zijn 208.000 Fransen positief getest op het coronavirus, het hoogste getal ooit in heel Europa. 
De minister van Volksgezondheid Olivier Véran deelt zijn zorgen om de golf, die voornamelijk 
nog veroorzaakt lijkt te zijn door de deltavariant. De Omikron-variant zou dus de cijfers nog 
harder op kunnen zwepen. Bron: AD, 29 december 2021. 

De Schotse regering wil dat de Schotten met de jaarwisseling thuisblijven 

De Schotse regering wil dat de Schotten met de jaarwisseling thuisblijven en dat niet over de 
grens in Engeland gaan vieren. Schotland heeft veel strengere coronabeperkingen. De Schotse 
vicepremier John Swinney die verantwoordelijk is voor het coronabeleid, heeft de Schotten via 
de BBC opgeroepen Oud en Nieuw niet in Engeland te gaan vieren. De Britse premier Boris 
Johnson heeft voor Engeland juist besloten geen nieuwe coronabeperkingen op te leggen en 
gezegd dat de Engelsen vooral voorzichtig moeten zijn bij het vieren van de jaarwisseling. Bron: 
AD, 29 december 2021.   

Tussen dinsdag en woensdag zijn 15.804 positieve 
coronatests geregistreerd 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 15.804 positieve coronatests geregistreerd. 
Dat is het hoogste aantal in bijna twee weken tijd. Het cijfer kan iets hoger uitvallen door een 
storing eerder deze week. Daardoor waren er op dinsdag maar ongeveer 9200 nieuwe gevallen. 

In de afgelopen week registreerde het RIVM 86.730 positieve tests. Dat komt neer op 
gemiddeld 12.390 nieuwe gevallen per dag. Het is de eerste keer in meer dan drie weken dat 
het gemiddelde toeneemt. In de week tot en met dinsdag waren er dagelijks gemiddeld 12.048 
besmettingen aan het licht gekomen. 

Het RIVM kreeg in de afgelopen bericht dat 51 mensen aan de gevolgen van hun besmetting 
zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn 
gestorven. Het kan soms gebeuren dat dit pas na een tijdje wordt doorgegeven. Bron: AD, 29 
december 2021.  

Zo'n 20.000 zestigplussers hebben na sms van GGD boosterprikafspraak 
vervroegd 

Zo'n 20.000 zestigplussers hebben na een sms van de GGD hun boosterprikafspraak 
vervroegd, laat een woordvoerder van de organisatie weten. Dit weekend stuurde de GGD zo'n 
45.000 zestigplussers die hun booster ná 9 januari gepland hadden staan een sms met daarin 
instructies voor het vervroegen van de afspraak. 

De organisatie wil graag zoveel mogelijk ouderen snel een oppepprik geven, vanwege de 
oprukkende Omikron-variant van het coronavirus. In een eerdere fase van de 
boosterprikcampagne konden mensen pas zes maanden na hun laatste prik of 
coronabesmetting een oppepprik krijgen. Die termijn werd verkort naar drie maanden, maar 
een deel van de 60-plussers had al een afspraak gemaakt voor in januari. 

Voor de sms-actie is de grens van 9 januari gekozen omdat 'we ergens moeten beginnen', 
aldus de woordvoerder. ‘De prioriteit ligt bij ouderen. 9 januari is voor deze groep relatief laat, 
dus die halen we als eerste naar voren.’ Bron: AD, 29 december 2021.  
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Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft al sinds kerst ongeveer 
gelijk 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft al sinds de kerst ongeveer gelijk. 
Woensdag lagen er 1965 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat is te zien in de meest 
recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares liggen momenteel 515 mensen met corona, zes minder dan een dag 
eerder, en op de verpleegafdelingen 1450, 21 minder. Het aantal nieuwe opnames op de 
intensive care wegens Covid was het afgelopen etmaal 29, op de verpleegafdelingen kwamen 
er 182 nieuwe coronapatiënten bij. Bron: AD, 29 december 2021.  

GGD-oplichter vroeg 100 euro ‘borg’ voor inplannen coronatest: ‘Veel 
misbruik van systeem’ 

Nederlanders die net een coronatest bij de GGD hadden geboekt, kregen daarna een 
telefoontje: dat ze een borgsom van 100 euro moesten betalen, omdat de GGD zeker wilde 
weten dat ze wel zouden komen opdagen. Het bleek een poging van een frauderende GGD-
medewerker ‘om snel geld te verdienen’ voor zijn gokverslaving. Het Openbaar Ministerie eiste 
woensdag 15 maanden cel. 

De oplichting die hij pleegde, was eigenlijk doodsimpel, vertelde de 26-jarige S. uit Rotterdam 
woensdag in de rechtbank in Utrecht: ‘De systemen van de GGD stonden helemaal open, heel 
veel medewerkers maakten er misbruik van.’ S. is dan ook lang niet de enige net nieuw 
geworven GGD’er die voor de rechter moet verschijnen, wel geeft zijn zaak een mooi inzicht in 
hoe sommigen van hen te werk gingen.  

S. (goed gebekt, goed gekleed, ook muzikant) deed dat in september 2020 zo: als hij vanuit 
huis (via een uitzendbureau) voor de GGD werkte, moest hij mensen bellen om hun testuitslag 
te vertellen. Maar een deel van die tijd schakelde hij zijn telefoon door en zocht hij vanaf zijn 
eigen laptop in het GGD-systeem CoronIT mensen op die net een coronatest hadden 
ingepland. Daarna belde hij ze op. Hij meldde hen dat ze een borg van 100 euro moesten 
betalen, ‘omdat het druk was in de teststraten en de GGD zeker wilde weten dat mensen 
zouden komen.’ Als er niet werd betaald, zou de afspraak worden geannuleerd. 

Ik heb een glitch gevonden om snel doekoe te maken: die mensen gewoon bellen, aldus 
verdachte S. 

Daarna stuurde hij die mensen een mail met een betaallink. De mail werd verstuurd vanuit 
het door hem aangemaakte adres ggdghor2020@gmail.com. Wie betaalde, kocht via een 
Belgische rekening in feite een tegoedkaart die bij S. belandde. Hij wilde die gebruiken om 
online mee te gokken. S. probeerde de truc bij zeker veertien mensen, drie van die zaken zijn 
hem ten laste gelegd. In die tijd zei hij tegen zijn vriendin: ‘Ik heb een glitch gevonden om snel 
doekoe te maken: die mensen gewoon bellen.’ Nu zegt hij: ‘Ik heb er vreselijk veel spijt van, ik 
begrijp dat die mensen nu een deuk in hun vertrouwen hebben.’ 

Wat S. ook deed was het kopiëren van honderden GGD-dossiers naar zijn eigen laptop. Hij 
wilde die als ‘leads’ gebruiken. ‘Ik zit ook in de energiemarketing. Misschien kon ik ze 
gebruiken voor telefonische acquisitie.’ Enkele adressen deelde hij ook in een Telegramgroep 
voor ‘marketing- en salesmedewerkers.’ ‘Ik wilde kijken of er animo was om die leads te kopen.’ 

Wat er ook gebeurde: meerdere mensen die door S. werden gebeld om een borgsom over te 
maken, werden tien minuten later ook gebeld door iemand die zich voordeed als een 
medewerker van de ING of de Rabobank. Die persoon meldde dat er verdachte transacties 
waren en dat er voor controle een bedrag van 5000 euro overgemaakt moest worden. Die 
poging tot oplichting mislukte uiteindelijk omdat de slachtoffers onraad roken. S. ontkent 
erbij betrokken te zijn geweest.  
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De zaak kwam aan het licht omdat slachtoffers zich bij de GGD meldden en de dienst daarna 
zag dat een medewerker honderden dossiers opende die hij helemaal niet nodig had. De dienst 
deed melding bij de politie waarna S. werd aangehouden en 45 dagen vastzat. ‘Had u geen 
geheimhoudingsverklaring getekend voor die persoonsgegevens?’ wilde de rechtbank weten.  

‘Ik kan me wel iets van een korte e-learning herinneren, die heb ik gemaakt. Maar het is 
logisch dat je die gegevens niet mag delen’, antwoordde S. Hij werkt nu nog steeds met 
persoonsgegevens, als teamleider bij een callcenter.  

Het Openbaar Ministerie eiste vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen de 
Rotterdammer. ‘Hij had kunnen helpen de pandemie te bestrijden, maar probeerde er 
financieel gewin uit te halen. Door zijn handelen is het vertrouwen in de GGD en de 
overheid geschaad.’ 

De Rotterdammer is lang niet de enige GGD-medewerker die wordt verdacht van fraude. Er 
lopen nog meerdere onderzoeken naar (tijdelijke) medewerkers die worden verdacht van 
fraude met vaccinatiebewijzen of qr-codes. Zij zouden zich hebben laten betalen om 
ongevaccineerde Nederlanders als gevaccineerd in het systeem aan te vinken. De 
ongevaccineerden betaalden daar honderden euro's per persoon voor. 

Eerder dit jaar berichtte RTL Nieuws al over een groot datalek bij de GGD. Gegevens van 
duizenden Nederlanders die in de systemen van de organisatie staan, werden te koop 
aangeboden op internet. Het ging daarbij om adres, telefoonnummers en  
Burgerservicenummers (bsn). S. zei daar in de rechtbank over: ‘Onder medewerkers was dat 
al lang bekend, er werd over gesproken in groepsapps.’ 

Twee verdachten van die zaak kwamen al eerder voor de rechter, zij waren onder meer op zoek 
gegaan naar gegevens van bekende Nederlanders. Tijdens het onderzoek werden zeven 
mensen gearresteerd en verloren ongeveer dertig GGD-medewerkers hun baan wegens 
ongeoorloofd gebruik van de systemen.  

Vanwege het grote datalek heeft een stichting een megaclaim tegen het ministerie van 
Volksgezondheid in de maak. De stichting start een collectieve procedure voor mensen die 
zich aanmelden. Ze vragen namens de gedupeerden van het datalek een vergoeding van 
ongeveer 1000 euro. Bron: AD, 29 december 2021.  

KLM is vorige week gestopt met passagiersvluchten naar Shanghai 

KLM is naar nu pas bekend is geworden vorige week gestopt met passagiersvluchten naar 
Shanghai. Dat doet de luchtvaartmaatschappij vanwege strenge eisen van de lokale 
autoriteiten voor het schoonmaken van vliegtuigen. De komende tijd vervoert KLM daardoor 
alleen nog vracht naar de Chinese zakenstad. 

Shanghai wil dat alle vliegtuigen die in de stad landen uitgebreid worden schoongemaakt. 
Daardoor duurt het meer dan vijf uur voordat een vliegtuig weer kan opstijgen. KLM, dat een 
vlucht per week naar de stad uitvoert, zegt dat de eis 'de planning van ons netwerk uiterst 
gecompliceerd maakt.’ 

De strenge regels in Shanghai gingen vorige week in. De Amerikaanse 
luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines liet zelfs een vlucht terugkeren toen het bedrijf hoorde 
van de schoonmaakregels. Dat vliegtuig was in Seattle opgestegen, maar maakte 
rechtsomkeert. De Amerikaanse overheid is met China in gesprek over de regels. Bron: AD, 
29 december 2021. 
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De Omikron-variant is in de regio Amsterdam momenteel goed voor 80 
procent van de besmettingen  

De Omikron-variant is in de regio Amsterdam momenteel goed voor 80 procent van de 
besmettingen. Dat hebben het Amsterdam UMC en de GGD Amsterdam bekendgemaakt op 
basis van een steekproef. 

74 van de 92 onderzochte positieve coronatesten bevatte de Omikron-variant. Het gaat om 
positieve testuitslagen van afgelopen dinsdag. 

De Omikron-variant is sinds begin vorige week al dominant in de regio Amsterdam en 
sindsdien lijkt het aandeel toe te nemen. In de steekproef van maandag bevatte 72 van de 94 
positieve testuitslagen de Omikron-variant van het coronavirus (77 procent) en van 93 
positieve tests op Tweede Kerstdag bleken 60 de nieuwe variant te bevatten (65 procent). Bron: 
AD, 29 december 2021.  

Kappers gaan morgen verspreid over het land demonstreren 

Kappers gaan morgen verspreid over het land demonstreren. Ze vinden dat ze te weinig 
gecompenseerd worden voor de verplichte coronasluiting. Ook vinden ze de huidige regels 
onduidelijk. 

Volgens ondernemerscollectief Ik kan niet meer - Knippen hebben zich al bijna tweehonderd 
kappers aangemeld in meer dan 120 gemeenten. Naast kleinschalige demonstraties in de 
gemeenten gaan sommige kappers uit protest etalagepoppen in hun stoelen zetten. 
Uiteindelijk willen de actievoerders alle meldingen en foto's van de actie bundelen en als een 
petitie aan de Tweede Kamer aanbieden. 

Voor de kleine zelfstandige thuiskappers is er nu bijvoorbeeld alleen steun als ze geen partner 
hebben die meer inkomen heeft dan 1500 euro per maand, klaagt initiatiefnemer Robbert 
Lievense. Maar er zijn volgens hem ook grotere salons die moeite hebben om de crisis door te 
komen. 

Kappersbrancheorganisatie ANKO is niet betrokken bij de voorbereiding van de actie, maar 
heeft wel contact gehad met Ik kan niet meer. De vereniging vindt het volgens een 
woordvoerster een goede zaak dat er zoveel kappers van zich willen laten horen en dat de 
actievoerders zich tegelijk houden aan de coronaregels. Ze benadrukt dat er ook veel stemmen 
opgingen in de branche om kapperszaken tegen de regels in weer open te gooien. Daarop had 
ANKO laten weten dat zoiets niet verstandig zou zijn. Bron: AD, 29 december 2021. 

Laatste smeekbede ongevaccineerde Hiddema aan adres partijleider 
Baudet 

Eerste Kamerlid Theo Hiddema (Forum voor Democratie) doet opnieuw een oproep aan 
partijleider Thierry Baudet om de opmars van ‘eendimensionale wappies’ binnen de partij te 
stuiten. De strafadvocaat spreekt in NRC verder van een ‘laatste smeekbede’ om te stoppen 
met vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. 

Voor senator Hiddema lijkt de maat nu echt vol. Hij stoort zich mateloos aan interne perikelen 
en Tweede  Kamerleden die de coronacrisis vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. ‘Als 
Baudet die reinheidsapostelen met hun WOII-obsessies niet de mond wil snoeren en er 
daardoor weer verwijten komen van vergrijp aan Joods leed, dan is bij mij de pijp vol’, zegt 
Hiddema in een interview met NRC. 

Opvallend detail is dat Hiddema zich ‘uit luiheid’ nog niet heeft laten vaccineren. Het zou geen 
verband hebben met de nadrukkelijke afwijzing van Baudet als het gaat om vaccinaties. 
‘Sodemieter op’, aldus het Eerste Kamerlid. 
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Hiddema liet zaterdag ook al weten te willen optreden tegen ‘infantiele bombast uitkramende’ 
partijgenoten die de Tweede Wereldoorlog gebruiken om een punt te maken. Aanleiding 
daarvoor was een tweet van de jongerentak van de partij, JFVD. Daarin wenste de 
jongerenorganisatie mensen een ‘fijn joelfeest en een zalige kerst', verwijzend naar het oude 
Germaanse midwinterfeest dat ook in nazi-Duitsland een belangrijke rol speelde. 

FVD-leider Thierry Baudet brengt de coronamaatregelen geregeld in verband met de 
Jodenvervolging in de jaren dertig en veertig. Ook de tweet waarvoor Baudet zich deze maand 
moest verantwoorden voor de rechter noemde Hiddema eerder ‘weerzinwekkend.’ Daarin 
plaatste de partijleider een foto van een kind met een Jodenster dat wachtte op deportatie 
naast een foto van een kind dat kennelijk als gevolg van coronamaatregelen niet bij 
Sinterklaas in de buurt kon komen.  

Hiddema noemt dit zijn laatste ‘smeekbede’ aan Baudet om te stoppen met de vergelijkingen. 
‘Erger dan dit kan het niet worden’, aldus de 77-jarige Hiddema. Hij zegt te hopen dat Baudet 
nog ‘bij zinnen komt.’ ‘Ik heb mensen in het huis van bewaring ook zien veranderen.’ Verder 
zegt hij ‘geen hekel’ te hebben aan Baudet en ook niet te willen overstappen naar een andere 
partij.  

Theo Hiddema was vier jaar Tweede Kamerlid namens Forum voor Democratie. Hij trok zich 
terug uit de partij omdat hij ‘politiek depressief’ was geworden van de ophef rond 
antisemitische, seksistische en racistische appjes uit de FVD-gelederen. In april keerde hij 
terug bij de partij en sindsdien zit hij namens Forum in de Eerste Kamer. Bron: AD, 29 
december 2021. 

In België gaan theaters en bioscopen weer open, kan dat bij ons ook? 

In België behaalde de culturele sector via de Raad van State een overwinning op de overheid 
en mogen de deuren weer open. Biedt dat perspectief voor de cultuur in ons land? 

In de onderlinge appgroepen van de culturele bestuurders in Nederland ontplofte het 
dinsdagavond wel even. Iedereen sprak over het besluit van de Belgische Raad van State om 
de culturele sector te heropenen. Het was een overwinning op de Belgische overheid, die de 
deuren van de cultuursector ten onrechte gesloten had gehouden. Zou zoiets in Nederland 
ook kunnen? 

Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg en woordvoerder van de taskforce culturele 
en creatieve sector, zou dolgraag weer toeschouwers ontvangen. Toch zit een Belgisch scenario 
er hier niet in. ‘Omdat de situaties niet te vergelijken zijn. In België week de overheid af van 
het advies van het Belgische OMT, dat is bij ons niet gebeurd. En in België zijn winkels en 
horeca wel open, terwijl wij een algehele lockdown hebben. Eind november mochten theaters 
en bioscopen nog open blijven, we hadden het daar goed en veilig georganiseerd. Maar ook wij 
hadden er begrip voor dat de regering hier twee weken later koos voor een algehele lockdown 
vanwege de druk op de gezondheidszorg en de onzekerheid over de Omikron-variant.’ 

Een virus is onvoorspelbaar, maar de manier waarop je erop reageert kun je wel voorspelbaar 
maken, volgens Jeroen Bartelse, Taskforce culturele en creatieve sector. 

In de taskforce waarvoor Bartelse het woord voert, zijn bijna alle culturele organisaties 
vertegenwoordigd; van bioscopen, theaters en schouwburgen tot orkesten, poppodia, festivals 
en kleinkunstenaars. ‘Wat we leren van België? Dat het goed is om zorgvuldig elke sector op 
zich te bekijken en niet alles over één kam te scheren. Tot op heden heb ik niet gehoord van 
een corona-uitbraak die terug te voeren is op onze sector. Wij praten voortdurend met het 
kabinet over de langetermijnstrategie. Een virus is onvoorspelbaar, maar de manier waarop 
je erop reageert kun je wel voorspelbaar maken. Wij zijn erbij gebaat om vooraf te weten welke 
beperkende maatregelen gaan gelden in de verschillende fases van een virusuitbraak. Dan 
kunnen we daar op inspelen.’ 
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De cultuursector in Nederland richt zich op de tweede week van januari, wanneer een nieuw 
OMT-advies wordt verwacht. ‘Dan hopen we een beeld te krijgen van de tweede helft van de 
winter. Tegen die tijd moet er een aardig inzicht zijn in de Omikron-variant en is er als het 
goed is ook een nieuw kabinet. We gaan ervan uit dat dat voortvarend te werk zal gaan.’ Bron: 
AD, 29 december 2021. 

Voor beleggers was de coronatijd goud waard - maar dat biedt geen garantie 
voor de toekomst 

Ondanks, en soms dankzij corona was 2021 voor beleggers een goed jaar. Een terugblik en 
een blik vooruit. 

Onzekerheid. Als beleggers iets haten, is het dat. Zijn er veel onzekerheden dan drukt dat de 
aandelenkoersen. Nou ja, zo was het. In de afgelopen twee jaar was er een pandemie en die is 
er nog. Maar met uitzondering van de winter van 2020, toen de koersen in ongekend tempo 
daalden vanwege dat onbekende fenomeen, is het vrijwel alleen maar hosanna op de beurzen. 

Natuurlijk, in de loop van 2020 bleek dat veel economieën en bedrijven zich in coronatijd best 
staande konden houden. Met dank aan overheden en centrale banken die bakken geld in de 
economie pompten en grote steunpakketten bij elkaar leenden. De komst van vaccins – 
onverwacht snel – hielp. De lage rentestand ook. Sparen kostte geld. Dan is beleggen in 
aandelen al gauw lucratiever. Maar corona was en bleef een onzekere factor. Wat is het 
volgende land dat (bijna) op slot gaat? Welke Chinese haven gaat er straks dicht? 

Toch stegen de koersen. Eind december 2020 stond de AEX-index, graadmeter voor de gang 
van zaken op de Amsterdamse beurs, op 624,61 punten. Hoger dan voor de pandemie. Daarna 
bleef het crescendo. Op 1 april sloot de index op 708,43, waarmee het oude record uit 2000 
werd verbroken. Vrolijk huppelde de index richting de 800 om op 11 november een stand van 
827,57 te bereiken. Woensdag sloot de index op 796,12 punten. 

2021 was een fraai jaar voor beleggers. De AEX-index, bestaande uit 25 bedrijven, steeg met 
ruim 27 procent. Tel het uitgekeerde dividend daarbij op en het rendement voor beleggers 
kwam nog een paar procentpunt hoger uit. De belangrijkste indices van de VS en Frankrijk 
hielden gelijke tred met de AEX. Die van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk stegen rond de 
15 procent. 

Dat de koersen in 2021 zouden stijgen, werd verwacht: aandelen die in de late winter van 
2020 een ram kregen, zouden opveren. Dat gebeurde. Zie ING (plus 61 procent), ABN Amro 
(plus 60), staalmaker ArcelorMittal (plus 52) en Shell (plus 32). Al waren er aandelen die ook 
in het tweede coronajaar daalden: winkelcentrumuitbater UnibailRodamco (min 7 procent) en 
KLM (min 24) 

De beursblikvangers waren de producenten van machines die door chipfabrikanten worden 
gebruikt: ASMI (plus 117 procent), ASML (plus 77 ) en BE Semiconductor (plus 49). Door de 
grote behoefte aan chips als gevolg van de coronacrisis en de voortschrijdende digitalisering 
was er veel vraag naar hun machines. In hun kielzog was er nog een uitblinker: Internatio 
Müller Chemical Distribution (IMCD, plus 89), een bedrijf dat zelden de krantenkolommen 
haalt. Nu dan. 
 
Negatieve uitschieters waren er ook: maaltijdafhaalplatform Just Eat Takeaway (min 49 
procent) ; Philips (min 26 procent) dat miljoenen ademhalingsapparaten vanwege gebreken 
moest terughalen en te maken kan krijgen met forse schadeclaims van gedupeerde 
gebruikers. Ook voor beleggers in Unilever (min 7) was het een schraal jaar. 
 
En 2022? ‘De onzekerheid over de economische vooruitzichten is nu misschien wel het grootst 
sinds het begin van de pandemie’, schrijven de economen van ABN Amro in hun 
voorbeschouwing op 2022. Hun vakbroeders van ING en Rabobank denken er weinig anders 
over. 
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SITE_21-12-30 ontwikkeling beurskoersen 2020-2021 Beeld Bart Friso 
 
Grootste onzekerheid is de inflatie. Terug van weggeweest, en hoe. In Nederland lagen de 
prijzen in november ruim vijf procent hoger dan in november 2020, in de EU bijna 5 procent 
en in de VS 6,8 procent. Gaat dat door? Of neemt de inflatie af als de energieprijzen dalen en 
rederijen meer schepen inzetten en zo een eind maken aan de logistieke problemen in het 
internationale containervervoer? De meeste economen denken dat dat gebeurt. Maar 
zekerheid? 
 
En wat gaat er gebeuren met de lonen? Gaan die, ter compensatie van de inflatie, fors omhoog 
of blijft het bij een kleine stijging? De vakbonden zullen met flinke looneisen komen. 
Bovendien is de arbeidsmarkt in diverse landen, waaronder Nederland en de VS, krap. 
Bedrijven zitten te springen om personeel. Dat kan de lonen en de inflatie opstuwen. Dat 
laatste kan ook als consumenten hun in coronatijd opgepotte spaargeld gaan uitgeven. Dan 
stromen er vele miljarden in de economieën. 
 
En dan is er de rente. Bij alle onzekerheden rond corona was er lang een zekerheid: de rente 
was uitzonderlijk laag. Dat is ie nog steeds, maar de Amerikaanse centrale bank heeft de rente 
al verhoogd en verdere verhogingen zijn op komst. In Europa is het nog niet zo ver, maar dat 
de rente omhoog zal gaan lijkt een uitgemaakte zaak. 
 
Dan gaat sparen misschien weer lonen, dan wordt beleggen in leningen interessanter. Dan is 
de vraag hoe de aandelenkoersen daarop reageren. Want dat de enorme koersstijging van de 
afgelopen anderhalf jaar veel te maken had met de extreem lage rente, da’s een zekerheid. 
Bron: Trouw, 29 december 2021. 
 
Frankrijk heeft nieuwe mijlpaal bereikt met aantal besmettingen 
 
Frankrijk heeft woensdag met het aantal coronabesmettingen een nieuwe mijlpaal bereikt. 
Voor het eerst rapporteerde het land in 24 uur meer dan 200.000 positieve tests. Het aantal 
nieuwe gevallen kwam om precies te zijn uit op 208.099, zowel een landelijk als een Europees 
record.  
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Eind vorige week ging Frankrijk voor het eerst over de grens van 100.000. In een aantal dagen 
is dat cijfer dus verdubbeld. Dinsdag werden ruim 179.800 nieuwe besmettingen gemeld. De 
regering heeft wel strengere maatregelen aangekondigd, maar wil nu geen lockdown instellen. 
Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Voorkom gevaarlijke situaties en sluit niet meer aan 
 
Het was één van de uitjes die in de coronatijd wél kon en dat heeft de organisatie van 
de Verlichte boerderijentocht Gelderse Vallei gemerkt. Er kwamen vanavond zoveel 
mensen met hun auto op de tocht af, dat de organisatie aanwezigen verzocht rechtsomkeert 
te maken. 
 
Tijdens de Verlichte boerderijentocht door de Gelderse Vallei rijden automobilisten langs 
verlichte boerderijen en kunnen ze vanuit hun auto deelnemen aan een quiz. De start was 
woensdagavond om 18.00 uur en de vooraf uitgestippelde route bracht de liefhebbers onder 
andere langs Leusden, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, De Glind en Barneveld. 
 
Om 19.30 uur liet de organisatie weten dat het niet verstandig was om nog te komen. ‘Het is 
beter niet meer aan te sluiten en desnoods nu al naar huis te gaan. De files zijn te 
lang. Voorkom gevaarlijke situaties en sluit niet meer aan.’ Bron: AD, 29 december 2021. 
 

 

De Verlichte boerderijentocht Gelderse Vallei zorgden ervoor dat een groot deel van de regio 
in de file kwam te staan. © Ervin van Ommeren  
 
Enorme files door de Verlichte boerderijentocht: ‘Voorkom gevaarlijke 
situaties en sluit niet meer aan’ 
 
Het was één van de uitjes die in de coronatijd wél kon en dat heeft de organisatie van de 
Verlichte boerderijentocht Gelderse Vallei gemerkt. Er kwamen woensdagavond zoveel 
mensen met hun auto op de tocht af, dat de organisatie aanwezigen verzocht rechtsomkeert 
te maken. 
 
Tijdens de Verlichte boerderijentocht door de Gelderse Vallei rijden automobilisten langs 
verlichte boerderijen en kunnen ze vanuit hun auto deelnemen aan een quiz. De start was 
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woensdagavond om 18.00 uur en de vooraf uitgestippelde route bracht de liefhebbers onder 
andere langs Leusden, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, De Glind en Barneveld. 
 
Om 19.30 uur liet de organisatie weten dat het niet verstandig was om nog te komen. ‘Het is 
beter niet meer aan te sluiten en desnoods nu al naar huis te gaan. De files zijn te lang. 
Voorkom gevaarlijke situaties en sluit niet meer aan.’  
 
Misschien voor een volgende keer meerdere avonden, het idee was in ieder geval leuk! Maar 
in deze lockdown-tijd is iedereen op zoek naar een uitje, aldus een van de deelnemers op 
social-media. 
 
De tocht zou tot 20.30 uur duren en het was voor geïnteresseerde automobilisten niet nodig 
om je van te voren op te geven. Op social-media regent het reacties op het besluit van de 
organisatie, maar is er vooral begrip. ‘Wat jammer, maar begrijpelijk’, schrijft iemand. ‘Wij zijn 
na drie kwartier in de file nog vóór de route maar omgedraaid. Misschien voor een volgende 
keer meerdere avonden, het idee was in ieder geval leuk! Maar in deze lockdown-tijd is 
iedereen op zoek naar een uitje.’ Bron: AD, 29 december 2021. 
 

 
De Verlichte boerderijentocht Gelderse Vallei zorgden ervoor dat een groot deel van de regio 
in de file kwam te staan. © AD 

Het kabinet gaat ervan uit de er volgend jaar drie boosterrondes komen 
en één in 2023 
 
Het kabinet gaat ervan uit de er volgend jaar drie boosterrondes voor coronvaccins kunnen 
komen en ten minste één boosterronde in 2023. Dat schrijft demissionair minister Hugo De 
Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. 
 
Het kabinet en het RIVM proberen zo goed mogelijk in kaart brengen hoeveel boosters er nodig 
zijn volgend jaar. Maar dat is 'niet eenvoudig aangezien we hierbij met een groot aantal, deels 
nog onbekende, variabelen rekening moeten houden. Het kabinet kiest daarom zoveel 
mogelijk voor zekerheid', schrijft De Jonge. 
 
Nederland slaat bijna zes miljoen extra coronavaccins in voor die mogelijke extra 
boosterrondes. Die vaccins zouden net als twaalf miljoen eerder bestelde vaccins van 
Pfizer/BioNTech mogelijk al zijn aangepast aan de Omikron-variant.  
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De Jonge schrijft dat er 'voldoende vaccins voor de huidige boostercampagne' zijn en dat de 
extra vaccins zorgen voor een 'ruime basis voor mogelijke extra boosterrondes in het tweede 
kwartaal en het najaar van 2022 en in 2023.’ Het kabinet mikt daarmee op een zo hoog 
mogelijke vaccinatiegraad, aldus de minister. Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Nieuw-Zeeland kampt met uitbraak Omikron dankzij Britse dj Robert 
Etheridge  
 
De Britse dj Robert Etheridge, beter bekend als Dimension, heeft de Nieuw-Zeelandse 
autoriteiten 'teleurgesteld.’ Hij blijkt besmet te zijn met de Omikron-variant van het 
coronavirus, die nog niet eerder in de gemeenschap in Nieuw-Zeeland werd geconstateerd. 
Omdat hij vroegtijdig uit zelfisolatie vertrok, kampt het land nu mogelijk met een uitbraak 
van de nieuwe variant. 
 
Etheridge was naar Nieuw-Zeeland afgereisd om op oudejaarsavond op te treden bij een 
festival. Hij bracht zeven dagen door in verplichte hotelquarantaine en moest daarna nog drie 
dagen in zelfisolatie. De dj vertrok echter uit zelfisolatie vóór zijn laatste testuitslag en ging 
naar meerdere drukbezochte bars en restaurants in Auckland, de grootste stad van het land. 
Daarna bleek hij positief te testen op het virus. 
 
Coronaminister Chris Hipkins noemt het zeer teleurstellend en roept iedereen op de 
coronamaatregelen op te blijven volgen. Covid-19 is nog niet klaar met ons. Het land wist de 
Omikron-variant van het coronavirus door de verplichte isolatie van buitenlandse reizigers tot 
nu toe buiten de deur te houden. 
 
In een bericht op sociale media biedt Etheridge zijn excuses aan. Hij is inmiddels opnieuw in 
quarantaine en heeft vreselijk veel spijt. Bron: AD, 30 december 2021.  
 
Op Bonaire is voor het eerst de Omikron-variant vastgesteld 
 
Op Bonaire is voor het eerst de Omikron-variant van het coronavirus vastgesteld, heeft arts 
Michel Mercuur woensdag namens de overheid van het eiland bekendgemaakt. Hij gaat uit 
van een snelle stijging van het aantal besmettingen in de komende periode, mede ook door 
het grote aantal bezoekers dat rond kerst naar Bonaire kwam. 
 
Eerder was de variant al op Curaçao en Aruba aangetroffen. In beide landen was woensdag 
sprake van een recordaantal besmettingen: 555 op Curaçao en 667 op Aruba. 
 
Er zijn volgens de arts onlangs zestig monsters ter controle naar Aruba gestuurd, in zeventien 
gevallen werd de Omikron-variant aangetroffen. De meeste mensen zijn in het buitenland 
besmet geraakt, maar een aantal is geïnfecteerd op het eiland zelf.  
 
Op Bonaire waren er woensdag 129 actieve besmettingen van Covid-19. Van de 74 
binnengekomen testresultaten op woensdag waren er 32 positief. Zeven van de nieuwe 
gevallen zijn bezoekers van Bonaire. Er liggen zes personen in het ziekenhuis met Covid-19. 
Bron: AD, 30 december 2021. 
 
Zeeland is de grootste brandhaard voor het coronavirus 
 
Voor het eerst sinds eind september is Limburg niet de grootste brandhaard voor het 
coronavirus in Nederland. Zeeland is de nieuwe koploper geworden.  
 
De snelle verspreiding van de Omikron-variant in Nederland is nog niet terug te zien op 
de wekelijkse coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. In elke provincie daalt 
het aantal positieve tests ten opzichte van de kaart van vorige week. Toch blijft het hele land 
voor de zevende week op rij op donkerrood staan. Dat is de hoogste waarschuwingskleur. 
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In Zeeland zijn in de afgelopen twee kalenderweken bijna 4800 inwoners positief getest op het 
coronavirus. Omgerekend komt dat neer op zo'n 1250 gevallen op elke 100.000 inwoners, 
oftewel één op elke tachtig Zeeuwen. Dat is wel bijna een kwart lager dan de huidige kaart, 
die vorige week werd vastgesteld. Na Zeeland volgen Friesland, Utrecht en Flevoland.  
 
Limburg is gezakt naar de vijfde plaats. Het aantal positieve tests daar is in een week tijd met 
33,5 procent gedaald. 
 
De Omikron-variant lijkt het meest voor te komen in en rond Amsterdam. In die regio is al 
een toename van het aantal positieve tests te zien. In de rest van Noord-Holland daalt het 
aantal positieve tests nog, en daardoor neemt ook het totaal over de provincie af. Ten opzichte 
van vorige week zakt het aantal positieve tests met 11 procent. Dat is wel de kleinste daling 
van Nederland. 
 
Nederland was tijdens de huidige golf een van de grote brandhaarden in Europa, samen met 
Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Momenteel neemt het aantal besmettingen 
in Scandinavië snel toe door de nieuwe Omikron-variant. 
 
De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese 
gezondheidsdienst waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
bij aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de 
twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 13 tot en met 26 
december. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, 
oranje, rood en donkerrood. Bron: AD, 30 december 2021. 
 
Drie doden door brandende kaars op ic in ziekenhuis Oekraïne 
 
Bij een brand op de afdeling intensive care van een ziekenhuis in Oekraïne waar 
coronapatiënten verpleegd worden, zijn drie doden gevallen. Ook raakten vier mensen gewond. 
Dat meldden de Oekraïense autoriteiten woensdag. De brand is ontstaan door een brandende 
kaars. 
 
Een medewerker van het ziekenhuis in Kossiv, in het westen van Oekraïne, zou dinsdagavond 
als hommage aan een recent overleden coronapatiënt een kaars hebben aangestoken in de 
buurt van een aantal zuurstofcilinders. Die vatten daarop direct vlam. Ook medische 
apparatuur vloog in brand.  
 
Twee vrouwen en een man kwamen om het leven door de brand. Twee van de dodelijke 
slachtoffers waren patiënten. Er raakten ook vier mensen gewond, onder wie drie artsen. Twee 
gewonden zijn deels verbrand. Over het lot van de medewerker die de kaars aanstak, is niets 
bekend. 
 
Cilinders met pure zuurstof, die veelvuldig gebruikt worden ter behandeling van patiënten 
met Covid-19, zijn uiterst brandbaar. In februari vonden in Oekraïne ook twee 
ziekenhuisbranden plaats waarbij dodelijke slachtoffers vielen.  
 
In september kwamen zeker 14 mensen om het leven bij een brand in een ziekenhuis in Noord-
Macedonië waar coronapatiënten werden verpleegd. Vermoedelijk waren geëxplodeerde 
zuurstofcilinders de oorzaak van de brand. Bron: AD, 30 december 2021.  
 
Stadions in Spanje nog maar voor 75 procent gevuld 
 
Sportstadions in Spanje mogen nog maar voor 75 procent gevuld zijn. Daartoe is door de 
Spaanse politiek besloten naar aanleiding van het snel stijgende aantal besmettingen met 
de Omikron-variant van het coronavirus. Tot op heden golden er geen limieten voor 
supportersaantallen. 
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Indoorfaciliteiten mogen vanaf nu de helft van hun capaciteit gebruiken in plaats van tachtig 
procent.  
 
FC Barcelona en Real Madrid hebben ook te maken met een corona-uitbraak. Beide clubs 
komen op 2 januari weer in actie. Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Benoît Paire helemaal klaar met corona: 'Vooral mentaal zwaar' 
 
De Franse tennisser Benoît Paire maakte via Instagram bekend dat hij opnieuw positief heeft 
getest op het coronavirus, wat zijn deelname aan de Australian Open ernstig in gevaar brengt. 
Paire (32) is helemaal klaar met de situatie: ‘Hallo, mijn naam is Benoît Paire en voor de 250ste 
keer heb ik positief getest. Hoe het met mij gaat? Ik ben er echt helemaal klaar mee, vooral 
mentaal. Door corona heb ik een loopneus, maar door al die quarantaines die ik in een kamer 
aan de andere kant van de wereld heb doorgebracht, voel ik me vooral mentaal niet meer zo 
goed’, schreef Paire. ‘Vorig jaar was moeilijk en dit jaar begint op dezelfde rottige manier’, 
vervolgt hij, voordat hij een beroep doet op de tennisautoriteiten. ‘@ ATPTour, hoe helpen jullie 
spelers in mijn situatie?’ Bron: AD, 29 december 2021.  
 
Borussia Dortmund vraagt spelers opnieuw deel salaris af te staan 
 
De leiding van Borussia Dortmund gaat de spelers uit de A-selectie opnieuw vragen een deel 
van het salaris af te staan. De Duitse voetbalclub doet dat omdat de stadions vanwege het 
coronavirus voorlopig weer even leeg moeten blijven. 
 
Sinds 28 december is topsport met toeschouwers in Duitsland door de coronamaatregelen 
nauwelijks meer mogelijk. Borussia Dortmund loopt naar verwachting tot 4 miljoen euro aan 
inkomsten per thuiswedstrijd mis in een leeg stadion. 
 
In een eerdere berekening verwachtte de directie van Dortmund vanaf de tweede seizoenshelft, 
vanaf de tweede week van januari, een grotendeels volledige bezettingsgraad in de stadions. 
Dat gaat nu mogelijk langer duren. 
 
Borussia Dortmund heeft de spelers, vanwege het coronavirus, al twee keer eerder 
gevraagd een deel van hun salaris af te staan. Over het seizoen 2019/2020 ging het om een 
totaalbedrag van 5 miljoen euro en daarna nog eens om 8,25 miljoen euro. Ook de leiding van 
de club leverde salaris in. 
 
Borussia Dortmund leed in het boekjaar 2020/2021 een verlies van meer dan 72 miljoen euro 
vanwege het gebrek aan publieksinkomsten tijdens de pandemie. Bron: AD, 29 december 
2021.  
 
NFL verkort isolatietijd na corona tot vijf dagen 
 
American footballers in de National Football League (NFL) kunnen voortaan, na besmet te zijn 
geweest met het coronavirus, na vijf dagen alweer uit isolatie. De termijn was tien dagen. De 
clubs zijn dat overeengekomen met de spelersvakbond. 
 
Voorwaarde voor de kortere isolatietijd is wel dat de symptomen van het virus bij de spelers 
zichtbaar zijn verdwenen. Zo moet iemand bijvoorbeeld 24 uur lang koortsvrij zijn. 
 
De nieuwe richtlijn is van toepassing op alle spelers, of ze nu tegen het virus zijn ingeënt of 
niet. De NFL heeft te maken met een golf van positieve coronagevallen. Sinds 13 december 
testten 515 spelers positief op het virus. Bron: AD, 29 december 2021.  
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Everton - Newcastle United ook uitgesteld 
 
De wedstrijd tussen Everton en Newcastle United in de Premier League gaat donderdag niet 
door. De club uit Newcastle is vanwege coronabesmettingen en blessures niet meer in staat 
een representatief elftal op de been te brengen.  
 
De afgelopen weken werden veel duels in de Premier League uitgesteld vanwege corona en 
aanhoudend blessureleed. Zo gingen de wedstrijden Leeds United - Aston Villa en Arsenal - 
Wolverhampton Wanderers dinsdag niet door. 
 
Drie van de negen geplande wedstrijden op tweede kerstdag, oftewel 'Boxing Day', konden 
evenmin doorgang vinden vanwege de vele coronabesmettingen bij verschillende ploegen. 
Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Durant weer vrij van corona 
 
Basketbalvedette Kevin Durant kan donderdag weer meedoen bij Brooklyn Nets, de koploper 
in de oostelijke divisie van de Amerikaanse NBA. De sterspeler staat niet meer op de lijst van 
spelers die besmet zijn met corona of in nauw contact zijn geweest met een besmette speler. 
Durant is momenteel de topscorer in de NBA. Hij ontbrak in de ploeg sinds 18 december. 
 
Bij de Nets komt eindelijk weer wat lucht in de ploeg, want center LaMarcus Aldridge is ook 
weer speelgerechtigd, evenals Kyrie Irving. De guard moet nog even wachten voordat hij zijn 
opwachting kan maken bij de Nets, want hij is niet gevaccineerd en mag vanwege de 
regelgeving in de staat New York geen thuiswedstrijden spelen. Brooklyn treft donderdag 
Philadelphia 76ers in eigen huis. 
 
Brooklyn Nets raakte door een uitbraak van het coronavirus in de ploeg zoveel spelers kwijt, 
dat drie duels moesten worden uitgesteld. Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Van Loon mist Dakar Rally 
 
Rallyrijder Erik van Loon heeft zich afgemeld voor de Dakar Rally. Hij stond op het punt af te 
reizen naar Saudi-Arabië, toen hij een positieve uitslag van zijn coronatest ontving. Van Loon 
zou voor de dertiende keer aan de Dakar Rally deelnemen. 
 
‘Alles stond klaar voor vertrek’, laat een teleurgestelde Van Loon weten. ‘Ik zou dinsdag naar 
Djedda vliegen. Het team van Overdrive Racing had alles klaar. We zouden met een volledig 
nieuw opgebouwde Toyota Hilux T1 gaan rijden en we waren perfect voorbereid. Toen kwam 
het bericht dat ik corona heb. Ik heb nergens last van, dus het nieuws komt ook als een 
donderslag bij heldere hemel.’ 
 
Bernhard ten Brinke neemt de ticket van Van Loon voor de Dakar Rally over. ‘Met minimale 
voorbereiding ga ik 100 procent geven om er een succes van te maken’, laat hij weten. 
 
De 44e editie van de Dakar Rally begint op 1 januari en eindigt op 14 januari in Saudi-Arabië. 
Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Maguire: 'Manchester United verzwakt door coronapauze van 16 dagen' 
 
De coronabreak van zestien dagen heeft Manchester United verzwakt. Dat zei verdediger Harry 
Maguire na de 1-1 tegen Newcastle United. ‘Zo'n gedwongen lange pauze middenin het seizoen 
helpt niet echt’, aldus de verdediger op de website van zijn club, die werd getroffen door 
een uitbraak van het coronavirus. De ploeg van trainer Ralf Rangnick zag door een tekort aan 
spelers twee duels afgelast worden en speelde maandag voor het eerst sinds 11 december weer 
een wedstrijd. 
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‘Het trainingscomplex was in de afgelopen periode gesloten en de helft van de jongens die 
speelde tegen Newcastle was nog herstellende van het virus. Het leek erop alsof er weinig 
energie in de ploeg zat’, aldus Maguire, die de moeilijke periode niet als excuus voor het matige 
optreden wilde aanvoeren. ‘We hadden meer op de helft van de tegenstander moeten spelen 
en dat hebben we verzuimd. Het zal beter moeten en ik denk wel dat elke speler baat heeft 
gehad door 90 minuten te spelen.’ 
 
Manchester United staat na zeventien wedstrijden op de zevende plek. De club treft donderdag 
Burnley op het eigen Old Trafford. Bron: AD, 29 december 2021. 
 
Ook Alba positief 
 
FC Barcelona wordt geteisterd door een coronagolf. Nadat eerder Clement Lenglet en Dani 
Alves (zie hieronder) positief testten, is ook Jordi Alba besmet geraakt met het virus. Ook hij 
zal de ontmoeting met Real Mallorca moeten missen. Coach Xavi heeft tevens een flinke lijst 
met geblesseerden. ‘Hij verkeert in goede gezondheid en bevindt zich thuis in isolatie’, liet de 
club weten. ‘De besmetting is gemeld bij de betrokken instanties. Bron: AD, 29 december 
2021. 
 
Lenglet en Dani Alves testen positief 
 
FC Barcelona-spelers Clément Lenglet en Dani Alves hebben positief getest op het 
coronavirus. De verdedigers ontbreken daarom dinsdag bij de hervatting van de training bij 
de Catalaanse club, die zondag voor het eerst weer in actie komt in de competitie. 
 
‘De twee spelers voelen zich goed en zitten in isolatie’, meldt FC Barcelona op sociale media. 
Barcelona, dat na achttien speelronden op de zevende plek staat, speelt zondag de uitwedstrijd 
tegen Real Mallorca. Alves was sowieso nog niet speelgerechtigd voor dat duel. Bron: AD, 29 
december 2021. 

Premier League telt met 103 positieve coronatesten een record 

In de Premier League zijn vorige week 103 spelers en stafleden positief getest op het 
coronavirus. Dat is een record, meldt de leiding van de Premier League maandag. In totaal 
werden van maandag 20 tot en met zondag 26 december in de Premier League 15.186 
coronatesten uitgevoerd. 

De vele coronagevallen zorgden ervoor dat sommige selecties te maken hadden met een tekort 
aan spelers. Zondag werden daardoor drie wedstrijden afgelast en een week eerder gingen ook 
veel duels niet door. 

Maandagavond spelen Newcastle United en Manchester United tegen elkaar. Dinsdag begint 
de volgende speelronde. Bron: AD, 29 december 2021. 

Amerikaanse skiester Shiffrin besmet met coronavirus 

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft het coronavirus opgelopen. De 26-jarige 
Shiffrin, tweevoudig olympisch kampioene, mist daardoor de wereldbekerwedstrijden van deze 
week in Linz. De Amerikaanse pakte afgelopen week bij de wereldbeker in Courchevel goud 
en zilver op de reuzenslalom. 

‘Het gaat goed met me, maar helaas heb ik een positieve Covid-test afgelegd’, schrijft Shiffrin 
op Twitter. ‘Ik volg het protocol en zit dus in isolatie. Ik mis Linz, maar ik ga juichen voor mijn 
teamgenoten. Tot in het nieuwe jaar.’ 

De komende dagen staan op de Oostenrijkse piste een reuzenslalom en slalom bij de vrouwen 
op het programma. Twee jaar geleden won Shiffrin beide onderdelen in Linz. Ze heeft de leiding 
in het algemene wereldbekerklassement en voert ook het klassement van de reuzenslalom 
aan. Bron: AD, 28 december 2021. 
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Ook Roeblev positief op coronavirus 

Andrej Roeblev heeft positief getest op het coronavirus. De nummer 5 van de wereld deed 
onlangs mee aan het demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Vier andere tennissers die daar in 
actie kwamen, hebben ook het coronavirus opgelopen: Rafael Nadal, Belinda Bencic, Ons 
Jabeur en Denis Shapovalov.  

Coach Carlos Moya van Nadal testte bij terugkeer in Spanje ook positief. US Open-kampioene 
Emma Raducanu bleek bij aankomst in Abu Dhabi al positief en moest het toernooi daarom 
overslaan. 

‘Ik zit nu in Barcelona en heb helaas positief getest op Covid-19’, meldt Roeblev, die 
het demonstratietoernooi won. De 24-jarige Rus versloeg Andy Murray in de finale. De Schot 
had in de halve finale gewonnen van Nadal, die in Abu Dhabi zijn officieuze rentree maakte 
na een maandenlange afwezigheid vanwege een voetblessure. 

‘Ik zit in isolatie en volg de protocollen’, aldus Roeblev. ‘Zoals iedereen weet, ben ik volledig 
gevaccineerd. Ik was me aan het voorbereiden op de ATP Cup en de Australian Open. Ik moet 
nu eerst herstellen en ga pas naar Melbourne als dat voor iedereen veilig is. Ik ben boos en 
bezorgd om wat er momenteel gebeurt.’ 

De Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, start op 17 januari. Roeblev 
bereikte dit jaar de kwartfinales in Melbourne en won vervolgens het ABN AMRO World Tennis 
Tournament in Rotterdam. Bron: AD, 28 december 2021. 

Ook duel Arsenal afgelast 

Ook Arsenal - Wolverhampton Wanderers gaat dinsdag niet door vanwege te 
veel coronabesmettingen. Eerder werd het duel tussen Leeds United en Aston Villa 
afgelast.  De Premier League honoreerde de verzoeken van Leeds en de 'Wolves' om de 
wedstrijden uit te stellen. Die twee ploegen hebben zoveel met corona besmette spelers en 
blessuregevallen, dat ze geen volwaardig team op het veld kunnen zetten. Bron: AD, 28 
december 2021. 

Leeds United ook dinsdag niet in actie 

Leeds United zal ook dinsdag niet in actie komen in de Engelse Premier League vanwege een 
corona-uitbraak in de selectie en een fors aantal blessures. Zondag werd de uitwedstrijd tegen 
FC Liverpool al uit het programma gehaald. Hetzelfde geldt nu voor het thuisduel met Aston 
Villa, zo maakte de organisatie achter de hoogste voetbalklasse van Engeland zondag bekend. 

‘Het bestuur heeft het verzoek van Leeds geaccepteerd omdat ze niet het vereiste aantal spelers 
beschikbaar hebben’, aldus de Premier League. Voor zondag waren ook al de duels 
Wolverhampton - Watford en Burnley - Everton afgelast. Bron: AD, 28 december 2021. 

Shapovalov arriveert in Australië met 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 (22) meldde op Twitter in quarantaine te zitten en milde klachten te ondervinden. 
‘Hallo allemaal, even een update: ik heb positief getest op corona. Ik volg alle protocollen en 
kijk ernaar uit terug te keren op de baan als alles veilig is’, schreef de Canadees. Shapovalov 
heeft twee weken geleden deelgenomen aan een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Hij trof 
er onder meer de Spanjaard Rafael Nadal, die zijn voorbereiding op de Australian Open 
eveneens verstoord zag door een coronabesmetting. 



162 
 

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, 28 december 
2021. 

Gommers na 'covid is peanuts'-uitspraak: wilde niet minachtend doen 
over virus 

Intensivist Diederik Gommers heeft gereageerd op ophef die is ontstaan na uitspraken van 
hem in een online interview over de impact van de coronamaatregelen op jongeren. In het 
bijna 20 minuten durende gesprek zei Gommers ‘de hele covid is peanuts’ en ‘alle jongeren 
worden er helemaal niet ziek van.’ Op Instagram laat hij weten dat het niet zijn bedoeling is 
om minachtend te doen over het virus en dat de uitspraken in context werden gedaan. 

De intensivist en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care deed de 
uitlatingen in een interview met jongerenplatform Nieuwskamer en het Amsterdamse 
debatcentrum De Balie. Daarin ging het over het effect van de coronapandemie op jongeren. 

Gommers pleitte in het gesprek voor aparte maatregelen voor jongeren. Hij vindt dat de jonge 
generatie een plan moet maken hoe ze zelf meer bewegingsvrijheid in de pandemie kunnen 
krijgen. 

‘Wat heel belangrijk is, is dat jongeren bijna niet ziek worden. Dat is niet 0 procent, maar de 
kans is bijzonder klein. Dan kan je wel nog long-covid-klachten krijgen, maar ook bij jongeren 
is die kans relatief klein.’ 

Dat terwijl de coronamaatregelen volgens hem veel impact hebben op jongeren. ‘Ik vind 
gewoon dat jullie het gesprek aan moeten gaan, van: we verliezen nu twee jaar van onze 
belangrijkste ontwikkeling in ons leven. Het is een belangrijke fase in je leven om jezelf te 
leren kennen. Wij willen meedenken in een veilige oplossing.’ 

Op het einde van de discussie vergeleek Gommers de coronapandemie met 
klimaatverandering en andere virussen, als ebola. In dat opzicht is het coronavirus voor 
jongeren ‘peanuts.’ ‘Dit is toch een virus van niks dan eigenlijk. We sluiten elkaar op, maar 
we worden er eigenlijk niet ziek van’, zei Gommers verwijzend naar de jongere generatie. 

Die laatste uitspraak werd op sociale media veelvuldig gedeeld. Online wordt de uitspraak 
‘bijzonder’ genoemd. 

Gommers zelf legt in het bericht op Instagram uit dat zijn uitspraak in de context van het 
gesprek rond de situatie voor jongeren gezien moet worden. ‘Het is totaal niet mijn intentie 
geweest om minachtend te doen over het virus of te suggereren dat het niks voorstelt.’ Bron: 
NOS, 30 december 2021. 

Steeds meer supermarkten open op nieuwjaarsdag 

Paracetamol, cola of een andere boodschap nodig op nieuwjaarsdag? Geen zorgen, bijna de 
helft van alle supermarkten is ‘gewoon’ open op 1 januari.  

In driekwart van de gemeenten is dit jaar minstens één supermarkt geopend, zo blijkt uit 
jaarlijks onderzoek van openingstijden.nl. Het aantal supermarkten dat open is op 
nieuwjaarsdag zit al jaren in de lift. Vorige jaarwisseling opende vier op de tien supers de 
deuren, een jaar eerder konden consumenten bij een op de vijf supers terecht en in 2015 was 
dat nog bij ‘slechts’ zes procent.   

Voor een aantal supermarktmedewerkers is het allemaal minder fijn. Zij zullen vroeg uit de 
veren moeten na de jaarwisseling. Zo'n 450 winkels doen de deuren al voor 10.00 uur open 
tegenover 200 een jaar eerder. Ruim 130 supers zijn dit jaar zelfs al om 08.00 uur open.   
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Veel van die filialen (vijftig in totaal) zijn gevestigd in de hoofdstad. ‘Amsterdam loopt vanwege 
de vele toeristen altijd al wat voor op andere gemeenten wat betreft openingstijden’, merkt 
Bob Gross van openingstijden.nl op.  

In Amsterdam zijn sowieso op nieuwjaarsdag de meeste supermarkten open, namelijk maar 
liefst 93 procent. In Rotterdam is dat 79 procent, Den Haag komt uit op 81 procent net als 
Eindhoven, in Utrecht is 71 procent open. In grote gemeenten als bijvoorbeeld Nijmegen (7 
procent) en Apeldoorn (9 procent) hebben consumenten een stuk minder keus. 

Van de supermarktketens heeft Albert Heijn de meeste geopende filialen: ruim zevenhonderd. 
Jumbo volgt met meer dan driehonderd geopende filialen. Bij de Aldi kunnen consumenten 
in slechts veertig vestigingen terecht, daarmee blijft ruim 90 procent van de vestigingen 
gesloten. De openingstijden van Lidl zijn niet meegenomen in de analyse, omdat de keten 
die nog niet online had staan.  

Vestiging Plaats Gemeente Keten Open?   

Pastoor Heimerikxstraat Enter Wierden Albert Heijn Nee   

Dorpsstraat Enter Wierden Aldi Nee   

Dorpsstraat Enter Wierden Coop Nee   

Bron: AD, 30 december 2021. 

 

Nadat drie scholen zijn gesloten trekt UNICEF Nederland samen met 59 
andere organisaties een grens 

Na drie scholensluitingen trekt UNICEF Nederland samen met 59 andere 
organisaties een grens: het is niet acceptabel om scholen dicht te houden. Onderwijs is geen 
aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien. 

‘Als we inmiddels één harde les hebben geleerd, is het wel dat het sluiten van scholen 
het welzijn van kinderen en jongeren schaadt’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF 
Nederland. ‘Deze pandemie moet in de eerste plaats door volwassenen worden opgelost. Maak 
het sluiten van scholen dus geen dag langer onderdeel van de lockdownmaatregelen, gebruik 
kinderen niet als breekijzer en hou scholen open.‘ 

Onderzoek na onderzoek toont aan hoe schadelijk het sluiten van scholen en andere 
beperkende maatregelen zijn voor kinderen en jongeren. Dat die impact opnieuw nauwelijks 
terugkomt in de belangenafweging toont aan dat de jeugd in dit beleid geen prioriteit krijgt. 
Ook laat het een schokkend gebrek aan inzicht zien in de leefwereld en omstandigheden van 
kinderen en jongeren, stelt UNICEF. 

UNICEF roept daarom samen met nog 59 organisaties - zoals de Nederlandse GGZ, Veilig 
Thuis, Jeugdzorg Nederland en AJN Jeugdartsen Nederland op om nu echt de belangen van 
kinderen voorop te zetten en scholen te openen direct na de kerstvakantie. Zoek naar 
alternatieven om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Bron: AD, 30 
december 2021. 

Uitvaartbedrijf DELA krijgt iets minder overlijdensmeldingen  

Uitvaartbedrijf DELA krijgt iets minder overlijdensmeldingen dan een maand geleden. ‘De 
drukte is gelukkig iets aan het afnemen’, aldus een woordvoerder. Wel komen er nog steeds 15 
à 20 procent meer meldingen binnen vergeleken met dezelfde periode in andere jaren. 
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Iets langer dan een maand geleden, op 25 november, ging het om gemiddeld 100 
overlijdensmeldingen per dag. Inmiddels gaat het om zo'n 95 meldingen. ‘Het is dus nog wel 
steeds druk, maar we hopen dat de dalende trend doorzet’, zegt een woordvoerder. 

Ondanks de drukte kunnen uitvaarten nog steeds op de gebruikelijke manier doorgaan. ‘Dat 
lukt doordat onze medewerkers bereid zijn om lange dagen te werken.’ Bron: AD, 30 december 
2021. 

De Italiaanse regering gaat coronamaatregelen aanscherpen 

De Italiaanse regering heeft aangekondigd de coronamaatregelen vanaf 10 januari te zullen 
aanscherpen. De strengere regels zullen vooral gaan gelden voor mensen die niet zijn 
gevaccineerd. Italiaanse media spreken dan ook van een 'lockdown voor de ongevaccineerden.’ 

Zo mogen mensen die geen prik hebben gehad over twee weken niet meer naar een hotel, 
beurs of festival. Ook skiliften en het openbaar vervoer mogen ze niet meer gebruiken. De 
nieuwe regels gelden voorlopig tot het einde van de noodtoestand die vooralsnog op 31 maart 
afloopt. 

In Italië worden daarnaast de quarantaineregels versoepeld voor mensen die gevaccineerd of 
hersteld zijn. Zij hoeven in principe niet meer in zelfisolatie als ze nauw in contact zijn geweest 
met iemand die positief is getest. Wel moeten ze tien dagen een FFP2-masker dragen als ze 
hun huis uitgaan. Bron: AD, 30 december 2021. 

Turkije gebruikt een coronavaccin dat in eigen land is ontwikkeld 

Turkije heeft voor het eerst een coronavaccin in gebruik genomen dat in eigen land is 
ontwikkeld. Het middel heet Turkovac en wordt toegediend in ziekenhuizen. 

Turkije maakte al gebruik van de vaccins van het Chinese Sinovac en Pfizer/BioNTech. Het 
84 miljoen inwoners tellende land heeft ongeveer 130 miljoen vaccindoses toegediend. 

Turken die in eerste instantie een buitenlands vaccin hebben gekregen, kunnen ook nog 
worden ingeënt met het nieuwe middel. ‘Ongeacht wat voor vaccin je hiervoor hebt 
gekregen, je kan Turkovac krijgen als booster’, zei minister van Volksgezondheid Fahrettin 
Koca. Bron: AD, 30 december 2021. 

De Belgische burgemeester Veerle Heeren wordt zes maanden geschorst 

De Belgische burgemeester Veerle Heeren wordt zes maanden geschorst omdat ze zichzelf 
vroegtijdig liet vaccineren. Ze gaf ook familie en buren de gelegenheid om al vroeg een prik te 
halen. De 56-jarige burgemeester van Sint-Truiden werd in maart gevaccineerd, toen ze 
eigenlijk nog niet aan de beurt was. De schorsing gaat aankomende februari in. 

Heeren heeft namen doorgegeven van mensen die benaderd konden worden om openstaande 
vaccinatiemomenten te vullen. Anders zouden er doses vaccins moeten worden weggegooid. 
De burgemeester heeft onder meer haar zoon, zus en buren naar voren geschoven. 

De burgemeester erkende achteraf te hebben ingezien dat ze een grote fout heeft gemaakt, 
maar verklaarde ook met de beste bedoelingen te hebben gehandeld. Ze zei eerder dit jaar 
tegen de gemeenteraad dat ze het vaccinatiecentrum wilde helpen. ‘Alle kandidaat-invallers, 
ook die van mij, zijn pas opgebeld op momenten dat er geen andere optie meer was.’ 

In mei werd Heeren tijdelijk vervangen terwijl de zaak in onderzoek was. In juli nam ze het 
burgemeesterschap weer op zich. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bart 
Somers, besloot tot de schorsing. Hij benadrukt dat een burgemeester 
een voorbeeldfunctie heeft en spreekt in een verklaring van grove nalatigheid. ‘Een 
burgemeester kan haar functie niet misbruiken om zichzelf en mensen uit haar omgeving 
vervroegd te laten vaccineren.’ Bron: AD, 30 december 2021. 
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Mensen geboren in 1985 en 1986 zijn aan de beurt om een afspraak te 
maken voor booster 

Mensen geboren in 1985 en 1986 zijn aan de beurt om een afspraak te maken voor een 
boosterprik. Dat deelt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge zojuist op 
Twitter. Bron: AD, 30 december 2021. 

Denemarken is de grootste brandhaard voor het coronavirus in Europa 

Denemarken is de grootste brandhaard voor het coronavirus in Europa. In Spanje neemt het 
aantal positieve tests razendsnel toe. In Nederland is voorlopig nog een daling te zien, maar 
het hele land blijft voor de zevende week op rij donkerrood. Dat is de hoogste 
waarschuwingskleur. 

De Deense hoofdstad Kopenhagen voert de ranglijst van de Europese gezondheidsdienst 
ECDC aan. In de afgelopen twee weken zijn daar 74.401 inwoners positief getest. Omgerekend 
komt dat neer op 4030 gevallen op elke 100.000 mensen, oftewel één op elke 25 inwoners, een 
nieuw record. 

In elke Nederlandse provincie daalt het aantal positieve tests. Zeeland heeft Limburg afgelost 
als de koploper binnen Nederland. Op de Europese ranglijst zakt Zeeland van de 11e naar de 
27e plaats. Limburg gaat van de 9e naar de 41e plaats. In Amsterdam en omstreken is al wel 
een stijging van het aantal positieve tests te zien door de opkomst van de Omikron-variant. 
Bron: AD, 30 december 2021. 

Meer dan 2000 kappers gaan donderdag demonstreren 

Naar schatting meer dan 2000 kappers in Nederland demonstreren donderdag voor meer 
compensatie voor de verplichte coronasluiting. In ruim 120 gemeenten zijn acties aangemeld. 
Daar delen kappers bijvoorbeeld koffie met cake of oliebollen uit voor hun salon. Andere 
kappers doen mee met posters op de ramen of ludieke foto's van naakte etalagepoppen in hun 
zaak en honden die geknipt worden op de kappersstoel. 

Met hun actie willen kappers aandacht vragen voor de financiële problemen in de branche. 
De coronasteun van de overheid is volgens hen onvoldoende. Voor kleine zelfstandige 
thuiskappers is er nu bijvoorbeeld alleen steun als ze geen partner hebben die meer inkomen 
heeft dan 1500 euro per maand. Ook zijn er grotere salons die moeite hebben om de crisis 
door te komen, omdat de overheid niet alle misgelopen omzet vergoedt. Daarbij speelt mee dat 
kappers eerder tijdens de pandemie ook al lange tijd niet konden knippen. Dat heeft kappers 
toen al veel geld gekost. Bron: AD, 30 december 2021. 

Ook de PO-Raad wil dat scholen per 10 januari heropenen 

Ook de PO-Raad, de koepelorganisatie voor basisscholen, wil dat scholen per 10 januari 
heropenen. ‘We hopen dat de scholen hun deuren na de kerstvakantie weer kunnen openen. 
Enerzijds omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen om samen met 
klasgenootjes naar school te kunnen gaan, maar anderzijds ook voor hun sociaal-emotionele 
welzijn’, zegt een woordvoerder. 

Hoewel de PO-Raad wil dat scholen snel weer opengaan, vindt de organisatie dat er wel oog 
moet zijn voor de zorgen onder het onderwijspersoneel. ‘Het moet op een veilige en 
verantwoorde manier gebeuren. Wij kijken uit naar het advies van de deskundigen. En we 
hopen dat er binnen dat advies ruimte is voor maatwerk. Scholen kunnen zelf het beste 
inschatten op welke wijze ze het onderwijs vorm zouden moeten geven’, aldus de zegsman. 
Bron: AD, 30 december 2021. 
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De Amsterdamse driehoek verbiedt de aangekondigde demonstratie van 
Samen voor NL 

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en OM) verbiedt de aangekondigde demonstratie 
van Samen voor NL van zondag 2 januari op het Museumplein. Dat meldt de gemeente 
Amsterdam. 

Eerder gaf de organisatie aan 25.000 demonstranten te verwachten en door de stad te willen 
trekken. De driehoek was ondanks de lockdown bereid de demonstratie toe te staan op 
voorwaarde van een maximaal aantal demonstranten en een beperkte duur en vorm. Met een 
maximaal aantal van 3500 mensen zou het mogelijk zijn veilig op 1,5 meter afstand op het 
Museumplein te demonstreren.  

De organisatie weigert echter elke medewerking aan een veilig en ordelijk verloop van de 
demonstratie en heeft aangekondigd de confrontatie op te willen zoeken en de regels te gaan 
overtreden, aldus de gemeente Amsterdam. Bron: AD, 30 december 2021. 

De Kinderombudsvrouw sluit zich aan bij de zestig organisaties die het 
onacceptabel vinden als scholen dicht blijven 

De Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer sluit zich aan bij de zestig organisaties die het 
onacceptabel vinden als scholen in het begin van het nieuwe jaar dicht zouden blijven vanwege 
de coronapandemie. In een aparte brief roept Kalverboer het kabinet op scholen snel weer te 
openen. Ze zouden na de kerstvakantie direct weer open moeten en daarna ook niet meer 
'zomaar' gesloten mogen worden. Bron: AD, 30 december 2021. 

Vlaanderen begint donderdag in Gooik met het vaccineren van kinderen 
van 5 tot en met 11 jaar 

Vlaanderen begint donderdag in Gooik met het vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 
jaar. Het gaat volgens omroep VRT om een soort testdag. Er wordt gekeken hoeveel tijd nodig 
is om kinderen te vaccineren en hoe ruimtes kindvriendelijk kunnen worden ingericht. 

Vlaamse kinderen worden net als in Nederland gevaccineerd met het vaccin van 
Pfizer/BioNTech. Ze krijgen wel een kleinere dosis dan volwassenen. Er zijn voor de eerste dag 
in Vlaanderen 200 uitnodigingen verstuurd naar kinderen in Gooik, al is het nog de vraag of 
die zich allemaal melden voor een vaccinatie. De autoriteiten houden rekening met een lagere 
opkomst dan onder volwassenen. Bron: AD, 30 december 2021. 

De Oostenrijkse regering overweegt een waardebon van vijfhonderd 
euro voor iedereen die de boosterprik neemt 

De Oostenrijkse regering overweegt een waardebon van vijfhonderd euro voor iedereen die 
de boosterprik neemt. Vice-kanselier Werner Kogler steunt het idee. De vergoeding zou 1 
februari in moeten gaan. Op die datum wordt ook een boetestelsel van kracht voor 
Oostenrijkers die niet zijn ingeënt. Zij moeten maandelijks een boete betalen tot een 
totaalbedrag van 3600 euro. In het Alpenland is dertig procent van de bevolking niet 
gevaccineerd tegen corona. Bron: AD, 30 december 2021.  

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is donderdag voor de 
derde dag op rij gedaald 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag voor de derde dag 
op rij gedaald, tot minder dan 1900. In totaal liggen er nu nog 1857 patiënten met Covid-19, 
het laagste aantal sinds 13 november. Dat zijn er 108 minder dan woensdag, zo valt op te 
maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS).  
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Op de intensive cares liggen momenteel 492 mensen met corona, 23 minder dan een dag 
eerder. De laatste keer dat er minder dan 500 coronapatiënten op de ic's lagen was 23 
november. Op de verpleegafdelingen liggen nog 1365 mensen met corona, 85 minder dan 
woensdag. Bron: AD, 30 december 2021. 

De afgelopen dagen zijn ruim 20.000 Nederlanders per trein naar België 
gegaan 
 
De afgelopen dagen zijn ruim 20.000 Nederlanders per trein naar België gegaan, schat de 
Belgische federale politie. Dinsdag gingen ruim 6400 mensen naar de 
zuiderburen. Woensdag waren dat er zo'n 7600 en donderdag schat de politie dat de teller op 
ongeveer 6500 komt. Nederlanders gaan vanwege de lockdown in eigen land een dagje uit in 
België. 

De NS riep Nederlanders deze week al op niet de trein naar België te pakken, tenzij het 
noodzakelijk is. Het is volgens de spoorwegmaatschappij onmogelijk om voldoende afstand te 
houden. 

De meeste Nederlandse reizigers stappen uit in Antwerpen. Op stations werken de federale en 
de lokale politie samen met spoorbeveiliger Securail om orde te handhaven en 
passagiersstromingen te begeleiden. Agenten en beveiligers blijven met extra personeel op de 
stations totdat rond 23.00 uur de laatste treinen naar Nederland vertrokken zijn. 

Vooral in de avond is het druk op stations, zegt de politie. In het begin van de avond, wanneer 
winkels sluiten, gaat het veelal om gezinnen met kinderen die huiswaarts gaan. Later op de 
avond gaat het volgens de politie vooral om jongeren, waarvan een deel beschonken is. 

In januari gaat het Belgische Nationaal Crisiscentrum de situatie van deze week evalueren. 
Dit gebeurt samen met de Gouverneur van Antwerpen en alle betrokken diensten. Bron: AD, 
30 december 2021. 

Nederlanders genieten ondanks corona van vakantie op Curaçao 

De Antillen zijn populair deze weken als vakantiebestemming. Hoewel de besmettingen 
oplopen, maken vakantiegangers zich weinig zorgen. Met extra maatregelen hopen de 
autoriteiten het virus de baas te blijven en lokale ondernemers zien de Nederlanders maar wat 
graag komen. 

Romke Houtstra (65) uit Den Haag volgt het nieuws over de besmettingen op Curaçao op de 
voet, maar zorgen over oplopende cijfers maakt hij zich niet echt. ‘Nee hoor, we zitten hier 
heerlijk bij Jan Thiel Beach op een zonnig terras met een drankje. Ik zag wel dat de 
besmettingen stijgen, maar met de ziekenhuisopnames valt het gelukkig mee’, vertelt Houtstra 
aan de telefoon. Bron: AD, 30 december 2021. 

Gommers baalt van clipje waarin hij coronavirus ‘peanuts’ noemt, 
uitspraak is uit context gehaald 

Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, baalt 
van de manier waarop er is geknipt in een online-interview, waardoor het lijkt alsof hij zei dat 
hij het coronavirus ‘peanuts’ vindt. 

Wie de geknipte zinnen uit het interview van Nieuwskamer en De Balie hoort, denkt dat 
Gommers van zijn geloof is gevallen. ‘Covid is peanuts’, ‘een virus van niks eigenlijk’, ‘we 
sluiten elkaar op, maar we worden er niet ziek van.’  Volledig uit zijn verband gerukt, stelt 
Gommers. 
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Toen hij het ‘vervelende’ geknipte clipje zag, belde hij meteen met De Balie met het verzoek er 
meer context bij te plaatsen. Hij zucht. ‘Ik geef geen commentaar meer. Ik heb De Balie 
gevraagd er wat meer context bij te zetten. En op mijn Instagram leg ik uit wat ik bedoel.’ 

Daar schrijft hij: ‘De tekst kwam uit een interview van 30 minuten dat ik had met jeugdigen, 
waarin we bespraken hoe zij met elkaar kunnen zoeken naar oplossingen binnen de huidige 
beperkingen, maar ook nadenken als er straks weer versoepeld kan gaan worden.’ 

Hij vervolgt: ‘Dus ik probeerde hen te stimuleren om zelf met plannen te komen over hoe 
bijvoorbeeld op een veilige manier het uitgaansleven weer open kan. Dus niet wachten op 
anderen, maar zelf met elkaar zoeken naar mogelijke oplossingen. Misschien heeft iemand 
van hen wel het briljante idee of juist met elkaar. In die discussie vergeleek ik de covid-
problemen met de milieuproblemen en ook het coronavirus met andere virussen, zoals ebola. 
In vergelijking met die beide zaken gebruikte ik het woord ‘peanuts.’ Dus het was totaal niet 
mijn intentie om minachtend te doen over het virus of te suggereren dat het niks voorstelt.’ 

Maar virusontkenners gingen al snel aan de haal met zijn woorden. Hij zou ‘teruggefloten zijn’ 
en het filmpje zou offline gehaald zijn omdat ‘de waarheid’ niet verteld mag worden. Gommers 
wil er niet op reageren. ‘Ik heb er genoeg over gezegd.’ 

De journalistieke werkwijze van De Balie krijgt overigens ook kritiek, vanwege de citaten 
zonder context. Zoals in de komische tweet van Arjen Lubach: 

‘Fuck, jullie ook helemaal natgeregend vanmorgen? Of, zoals de Balie me zou quoten: Fuck 
jullie.’ 

Gommers vindt dat bij het bestrijden van het coronavirus er een onderscheid gemaakt moet 
worden tussen jongeren en ouderen. Hij benadrukt dat jongeren tot nu toe bijna niet ziek 
worden van het virus. 

‘We hadden vorig jaar gehoopt dat als we gevaccineerd zijn, we perspectief kunnen bieden aan 
jonge mensen, maar nu zijn we twee jaar verder en dat is er nog steeds niet’, aldus 
Gommers.  Hij hoopt dat jongeren zelf met ideeën komen over hoe de restricties versoepeld 
kunnen worden. Bron: AD, 30 december 2021. 

Dit jaar werden er ruim 7 miljoen coronatests afgenomen in het kader 
van Testen voor Toegang 

Dit jaar werden er ruim 7 miljoen coronatests afgenomen in het kader van Testen voor 
Toegang, het systeem waarmee mensen een negatief testbewijs konden krijgen voor toegang 
tot bijvoorbeeld het theater of de horeca. Dat laat organisator Stichting Open Nederland (SON) 
weten. 

Er werden in totaal meer dan 7,8 miljoen afspraken gemaakt, waarvan een deel dus niet werd 
nagekomen. Een bezoek aan een restaurant of café was de meest populaire reden voor het 
maken van een testafspraak. Er werden 2,4 miljoen afspraken voor een coronatest gemaakt 
met als doel een avond uit in een horecagelegenheid. 

Ook het bezoeken van een evenement was een vaak opgegeven reden (1,2 miljoen 
testafspraken), gevolgd door een avondje naar de disco (800.000 afspraken), het bijwonen van 
een sportwedstrijd (620.000 afspraken) of zelf sporten (600.000 afspraken). De meeste 
afspraken werden gepland in de regio Amsterdam-Amstelland (1 miljoen). 

Het systeem werd begin dit jaar getest door middel van zogenoemde Fieldlabs. In het kader 
van die proeven bezochten mensen na een test onder meer de Keukenhof en het Eurovisie 
Songfestival. 

In de zomer zakte het aantal afspraken ten tijde van de versnelling van de vaccinatiecampagne 
in. In het najaar, toen de coronapandemie tijdelijk onder controle leek en het land weer vrijwel 
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volledig werd heropend, steeg het aantal testafspraken weer. In november werden er ruim een 
half miljoen afspraken per week gemaakt. 

Momenteel kan nog vrijwel iedereen binnen een halfuur reizen per auto of openbaar vervoer 
een testlocatie van Testen voor Toegang bereiken. Maar vanwege de afgenomen vraag naar 
toegangstests tijdens de lockdown is het volgens een woordvoerder van SON afwachten of de 
huidige testcapaciteit op peil blijft. Testaanbieders worden betaald per afgenomen test. ‘Als de 
testvraag lange tijd laag blijft, is het de vraag wat aanbieders gaan doen’, zo zei hij eerder deze 
week. 

SON gaat mogelijk de GGD helpen bij het afnemen van coronatests. De gesprekken daarover 
lopen nog en de woordvoerder van SON kon er donderdag nog niets nieuws over zeggen. Bron: 
AD, 30 december 2021. 

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 14.868 positieve 
uitslagen van coronatests geregistreerd 

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 14.868 positieve uitslagen van 
coronatests geregistreerd. Het gemiddelde stijgt daardoor voor de tweede dag op rij, na meer 
dan drie weken van onafgebroken daling. 

De Omikron-variant van het coronavirus is inmiddels dominant in Nederland. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht daarom dat het aantal 
besmettingen de komende tijd verder oploopt. Dat zou dan ook kunnen leiden tot meer 
ziekenhuisopnames. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht over 88.195 positieve tests. Dat komt 
neer op gemiddeld bijna 12.600 nieuwe gevallen per dag. 

Amsterdam telde afgelopen dag de meeste nieuwe besmettingen. In de hoofdstad werd het 
virus bij 914 inwoners vastgesteld. Rotterdam registreerde 790 bevestigde besmettingen 
en Den Haag 473. Daarna volgen Tilburg (260) en Utrecht (238). In drie gemeenten testte 
niemand positief. 

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur bericht dat 40 mensen aan de gevolgen van hun 
besmetting zijn overleden. De gemeenten Amsterdam, Utrecht, Deventer en Het Hogeland 
hadden elk twee sterfgevallen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet 
zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Het kan soms gebeuren dat dit pas na een 
tijdje wordt doorgegeven. 

In de afgelopen week zijn 275 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 40 per dag. Dat is 
vergelijkbaar met de afgelopen periode. Bron: AD, 30 december 2021.  

Niet meer roken op je werk en hogere verkeersboetes: dit verandert er 
per 1 januari 

Zoals ieder jaar gaan er op 1 januari direct na de jaarwisseling een hoop nieuwe wetten en 
regels in. Op allerlei manieren kun je ermee te maken krijgen, daarom een overzicht van de 
belangrijkste veranderingen. 

Financieel gezien gaan een hoop werkenden erop vooruit in januari. Dat komt onder meer 
doordat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd. Verder gaat het 
belastingtarief dat geheven wordt over het loon tot 69.398 euro iets omlaag. Ook gaat het 
wettelijk minimumloon met een paar tientjes per maand omhoog. Ook uitkeringen die aan het 
minimumloon zijn gekoppeld, stijgen mee.  

Een sigaretje opsteken, dat wordt lastiger gemaakt. Rookruimtes op de werkvloer zijn vanaf 1 
januari overal verboden, en je zal dan dus naar buiten moeten om op je werk te roken. Ook 
worden sigarettenmachines verboden en zijn er dus minder plekken om een pakje te halen. 
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De boetes voor sommige zwaardere verkeersovertredingen gaan flink omhoog. Wie bijvoorbeeld 
betrapt wordt op appen achter het stuur, gaat 350 euro betalen, 100 euro meer dan nu het 
geval is. 

De coronavergoeding die veel bedrijven al aan hun werknemers bieden, wordt 
belastingvrij. Werkgevers mogen voor het thuiswerken vanwege corona een onbelaste 
vergoeding van twee euro per dag geven aan hun personeel. Werknemers kunnen zo 
gecompenseerd worden voor extra uitgaven aan bijvoorbeeld stroom, verwarming, koffie en 
toiletpapier. 

Ook in de woningmarkt verandert een aantal zaken om de woningcrisis tegen te 
gaan. Woningcorporaties houden meer geld over voor woningbouw, doordat de 
verhuurderheffing wordt verlaagd. Daarbij kunnen gemeenten een opkoopbescherming 
invoeren, om te verhinderen dat woningen worden opgekocht voor de verhuur. 
Woningzoekenden krijgen daardoor meer kans op een betaalbare koopwoning. Verkopers en 
verhuurders moeten bij de verkoop en verhuur van hun woning het energielabel tonen in 
advertenties. Deze plicht wordt vanaf nu gehandhaafd. 

Om de druk op de kinderopvang te verlichten, worden de eisen aan het personeel iets 
versoepeld. Het komende halfjaar mogen medewerkers die nog in opleiding zijn samen met 
een volleerde kracht op een groep werken. Nu mag nog een op de drie medewerkers in 
opleiding zijn. 

Honden mogen geen stroomhalsband meer om, ook niet als die onklaar is gemaakt. 
Stroomstootapparatuur wordt gebruikt om de dieren te trainen, maar wordt nu dus verboden, 
omdat honden hierdoor pijn ervaren of gewond raken.  

Kolencentrales worden dit jaar verder beperkt in hun uitstoot. Ze mogen tot eind 2024 op niet 
meer dan 35 procent van hun maximale capaciteit draaien. Dit zorgt op korte termijn voor 
een forse vermindering van CO2-uitstoot bij de centrales. 

 
De Onyx-kolencentrale op de Maasvlakte. De centrale gaat op korte termijn dicht om 
Nederland te helpen bij het halen van de klimaatdoelen. © ANP  
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Voor landbouwvoertuigen zoals tractoren gaat een registratieplicht gelden. Dat betekent dat 
eigenaren een kentekenbewijs moeten kunnen tonen. Boetes worden pas vanaf juli uitgedeeld, 
omdat de registratie vanuit de overheid langer bleek te duren dan verwacht. 

Klanten van sekswerkers zijn voortaan strafbaar als zij weten of vermoeden dat er sprake is 
van dwang, uitbuiting of mensenhandel. Er komt een boete van 21.750 euro of 
gevangenisstraf van vier jaar op te staan als de klant het inderdaad bleek te weten. Als de 
sekswerker minderjarig is, kan de klant zes jaar gevangenisstraf krijgen. 

Er komen zwaardere straffen te staan op bijvoorbeeld het bezit van en de handel in 
grondstoffen voor drugs. Ook wordt het mogelijk de kosten van de vernietiging van gevaarlijke 
goederen, zoals wapens, vuurwerk en drugs, te verhalen op daders. 

Het wordt makkelijker om radicale organisaties te verbieden die tot doel hebben de 
democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen. Ook kan leidinggevenden een 
bestuursverbod worden opgelegd, zodat zij hun activiteiten niet elders kunnen voortzetten. 
Bron: AD, 30 december 2021. 

Kink-dj voert actie voor zorgpersoneel en haalt bijna 40.000 euro op: 
‘Overtreft stoutste dromen’ 

Een week lang achttien uur per dag radio maken om geld op te halen voor zorgpersoneel: 
Kink-dj Tim op het Broek ging de uitdaging aan. Hoewel de radiozender inzette op een 
streefbedrag van 25.000 euro, staat de teller inmiddels op bijna 40.000 euro. Dat zag Op het 
Broek niet aankomen. ‘Dat zoveel mensen ons weten te vinden en ons steunen in deze 
actieweek, overtreft mijn stoutste dromen.’ 

Afgelopen maandagochtend startte de radiozender met de zogenoemde Album Top 1000 Zorg, 
een actieweek om geld in te zamelen voor het zorgpersoneel. Kink-dj Tim Op het Broek draait 
vijf dagen lang (tot en met morgen) achttien uur per dag muziek, van 06.00 uur ’s ochtends 
tot middernacht. 

Een pittige klus, maar luisteraars kunnen Op het Broek mentaal ondersteunen door hem te 
sponsoren met een zelfgekozen bedrag. De dj steekt het geld dus niet in eigen zak, maar 
gebruikt het in samenwerking met de NVALT, de wetenschappelijke vereniging voor 
longartsen en longartsen in opleiding, om zorgpersoneel in het zonnetje te zetten. 

Hoewel er aanvankelijk een streefbedrag van 25.000 euro was vastgesteld, bleek al na drie 
dagen dat dat bedrag ruim overtroffen was. En dus besloten Kink en de NVALT het 
streefbedrag te verhogen naar 40.000 euro. De teller staat inmiddels op bijna 36.000 en met 
nog twee volle dagen te gaan, heeft de radiozender goede hoop dat ook het nieuwe streefbedrag 
wordt gehaald. 

Op het Broek kan nog steeds niet bevatten dat de actie zo’n succes is. ‘Ik had van tevoren 
werkelijk geen enkel idee over wat ik moest verwachten aan opbrengst’, licht hij toe. ‘Kink is 
een kleine zender met bescheiden middelen, dus dat zoveel mensen ons weten te vinden en 
ons steunen in deze actieweek overtreft mijn stoutste dromen.’ 

De dj maakt het, ondanks zijn lange dagen, goed. ‘Het gaat beter met me dan verwacht’, zegt 
de Kink-dj over zijn gesteldheid na drie dagen, oftewel 54 uur radio. ‘De vele berichten van de 
luisteraars, maar vooral ook de te gekke muziek die ik mag draaien, slepen me er 
echt doorheen.’ 

Maandag 3 januari maakt NVALT-voorzitter Leon van den Toorn in de reguliere uitzending 
van Tim Op het Broek op Kink bekend hoeveel geld er is ingezameld en waar het precies aan 
besteed wordt. 

Kink maakte twee jaar geleden een doorstart met Michiel Veenstra, voormalig 3FM-dj, als 
zenderbaas. In januari dit jaar, tijdens het RadioRing Gala, werd de zender genomineerd voor 
beste programma, beste zender en middag-dj Tim op het Broek voor beste radiomaker. Bron: 
AD, 30 december 2021.  
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Coronablog: Vier Groningers overleden aan corona 

De afgelopen 24 uur zijn er vier personen in provincie Groningen overleden aan de gevolgen 
van het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwste dagcijfers van het RIVM. 364 personen werden 
positief getest op corona. 

Van de overledenen komen twee personen uit gemeente Het Hogeland, een uit Oldambt en 
een uit gemeente Groningen.  

Daarmee zijn in totaal nu 323 Groningers overleden aan (de gevolgen van) het virus. Het 
daadwerkelijke aantal kan hoger liggen, omdat corona niet opgegeven hoeft te worden als 
oorzaak van overlijden, schrijft de Rijksoverheid.  

De positieve tests per gemeente: 

 Groningen: 144  

 Midden-Groningen: 35 

 Het Hogeland: 29 

 Westerkwartier: 28 

 Oldambt: 27 

 Westerwolde: 21 

 Eemsdelta: 21 

 Veendam: 20 

 Stadskanaal: 18 

 Pekela: 5 

 onbekende gemeente: 18 

Momenteel liggen er 136 coronapatiënten in de ziekenhuizen in Noord-Nederland. Van hen 
liggen er 51 op een ic-bed. Uit deze cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) 
valt op te maken dat de druk van de coronapandemie op de noordelijke ziekenhuizen enigszins 
is afgenomen.  

Op de verpleegafdelingen voor COVID-19 patiënten is het rustiger, vergeleken met de situatie 
eind november. Maar met meer dan vijftig coronapatiënten is de druk op de ic-afdelingen nog 
steeds hoog te noemen. 

Dat er nu wat meer ruimte is op de verpleegafdelingen wil niet zeggen dat de ziekenhuizen 
meteen kunnen beginnen met een inhaalslag voor niet-urgente zorg. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld uitgestelde knie-, lies,- en heupoperaties. Patiënten op een wachtlijst voor dit 
soort ingrepen moeten er niet op rekenen dat ze nu snel aan de beurt zijn. 

'We zijn heel voorzichtig aan het kijken wat er mogelijk is. Dat gaat van dag tot dag', zegt een 
AZNN-woordvoerder. 'Maar we moeten nog steeds rekening houden met een nieuwe coronagolf 
in januari door de Omikron-variant. Bovendien is het nu vakantie, dat is sowieso altijd een 
reductieperiode. Het personeel is aan rust toe.'  

De cijfers per provincie: 

- Groningen: 46 (21 op de ic) 
- Friesland: 58 (18 op de ic) 
- Drenthe: 32 (12 op de ic) 
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Van de 85 patiënten op een gewone verpleegafdeling komt er op dit moment niemand uit een 
andere regio. Van de 51 patiënten op de ic komen er zeven elders uit het land. 

Cijfers zijn momentopname 

Het AZNN benadrukt dat de cijfers een momentopname weergeven. De situatie kan in de 
praktijk van uur tot uur veranderen 

In Groningen is een extra priklocatie voor boosters opgezet. In het protonencentrum van het 
UMCG is het nu mogelijk om met een afspraak een coronavaccinatie te halen.  

Daling zet door: nu 133 coronapatiënten in noordelijke ziekenhuizen. In de ziekenhuizen in 
Noord-Nederland liggen momenteel 133 coronapatiënten. Van hen liggen 48 op de intensive 
care. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). 
Afgelopen vrijdag lagen er nog 158 COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen in Groningen, 
Friesland en Drenthe (52 op de ic).  

Enkele weken geleden lag het aantal coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen nog ruim 
boven de tweehonderd. Vanwege de daling publiceert het AZNN momenteel niet vijf keer, maar 
twee keer per week deze cijfers. Maar er wordt rekening me gehouden dat het aantal patiënten 
in januari weer stijgt door de verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus, die 
veel besmettelijker is dan de Deltavariant.   

Uitgesplitst per provincie: 

- Groningen: 47 patiënten (19 op de ic) 
- Friesland: 56 patiënten (16 op de ic)  
- Drenthe: 35 patiënten (13 op de ic) 

Van de 158 patiënten komen er elf uit een andere regio. Tien van hen liggen op de ic. Het 
AZNN benadrukt dat de cijfers een momentopname weergeven. De situatie kan in de praktijk 
van uur tot uur veranderen. 

De plannen om sneller en meer Groningers een boosterprik te geven lagen al klaar, maar op 
het laatste moment stak het ministerie van Volksgezondheid er een stokje voor. Daardoor liep 
het plan van de GGD Groningen en de Groningse huisartsenkring een week vertraging op. 

Op zaterdag 18 december kondigen demissionair minister-president Rutte en minister van 
Volksgezondheid Hugo De Jonge in Den Haag met een 'somber gemoed' de tweede lockdown 
af. Het is van het grootste belang om de boosterprik zo snel mogelijk te zetten, zegt De Jonge. 
'Het is alle hens aan denk.'  

In verschillende regio's geven huisartsen gehoor aan die oproep. In Groningen wordt al even 
nagedacht over de inzet van huisartsen in de boostercampagne. De GGD en de 
huisartsenkring hebben elkaar een paar weken eerder gevonden in een intensieve 
samenwerking om kwetsbare Groningers thuis te prikken. Dat is een complexe klus voor de 
GGD maar een koud kunstje voor de huisartsen. Maar als het aan GGD Groningen en de 
huisartsen ligt wordt dat uitgebreid. Die plannen zijn al in voorbereiding en in de dagen na 
de persconferentie definitief gemaakt.  Bron: RTV Noord, 30 december 2021.  

Italiaanse topclubs leggen kaartverkoop vanwege corona stil 

Juventus, AS Roma en Lazio hebben de kaartverkoop voor aankomende wedstrijden 
opgeschort. De Italiaanse topclubs namen dat besluit nu duidelijk is geworden dat, vanwege 
de oplopende coronacijfers, de stadions maar voor maximaal de helft gevuld mogen zijn. 

De Serie A ligt vanwege een korte winterstop tot 6 januari stil. Op die dag staan met Juventus 
- Napoli en AC Milan - AS Roma direct twee topwedstrijden op het programma. Juventus liet 
weten de kaartverkoop te hebben stilgelegd voor de komende drie thuiswedstrijden 
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De dagelijkse gevallen van corona zijn deze week in Italië enorm gestegen en bereikten 
woensdag een record van 98.030. Bron: De Telegraaf, 30 december 2021. 

Afrika Cup in gevaar voor positief geteste spits Osimhen 

Het toernooi om de Afrika Cup komt mogelijk toch te vroeg voor Victor Osimhen. De spits van 
Nigeria is positief getest op corona en in thuisisolatie gegaan, meldt zijn Italiaanse club Napoli. 

De Afrika Cup begint op 9 januari in Kameroen. Osimhen was opgenomen in de selectie van 
Nigeria, ook al is hij nog maar net hersteld van een operatie aan zijn gezicht. Hij liep eind 
november meerdere botbreuken op in de wedstrijd tegen Internazionale na een botsing met 
de Slowaakse verdediger Milan Skriniar. 

De artsen verwachtten dat Osimhen pas eind februari weer voluit zou kunnen voetballen, 
maar het herstel van de 23-jarige aanvaller ging voorspoediger dan gedacht. Hij traint alweer 
met een beschermend masker. Voor de bondscoach van Nigeria was dat reden hem op te 
nemen in de selectie voor de Afrika Cup. 

Het is niet de eerste keer dat Osimhen besmet is geraakt met het coronavirus. Het overkwam 
hem ook al in januari van dit jaar na terugkeer van vakantie in zijn thuisland. Bron: De 
Telegraaf, 30 december 2021.   

Canadese bobsleeteam in aanloop naar Spelen getroffen door corona 

Het Canadese bobsleeteam is in aanloop naar de Olympische Spelen getroffen door het 
coronavirus. Tien sporters en drie leden van de technische staf zijn in quarantaine geplaatst, 
melden Canadese media. 

De Canadese bobbers zouden in Sigulda in Letland meedoen aan een wereldbekerwedstrijd. 
Dat gaat nu niet door. In Sigulda zijn belangrijke punten te verdienen voor de wereldranglijst, 
waar de kwalificatie voor de Spelen op gebaseerd wordt. 

De komende wereldbekerwedstrijden zijn in Winterberg (8 en 9 januari) en Sankt Moritz (15 
en 16 januari). Na die laatste wereldbekerwedstrijd is duidelijk wie aan de Olympische Spelen, 
die op 4 februari in Beijing beginnen, mogen meedoen. Bron: De Telegraaf, 30 december 2021. 

Anastasia Pavljoetsjenkova test in Australië positief op corona 

Tennisster Anastasia Pavljoetsjenkova heeft bij aankomst in Australië positief getest op het 
coronavirus. Dat meldt de Russische nummer 11 van de wereld op Twitter. 

Pavljoetsjenkova reisde naar Australië voor de start van het nieuwe seizoen. Maandag 17 
januari begint met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het jaar.  

„Ik was volledig gevaccineerd en bereidde me voor op de start van het seizoen in Dubai. Maar 
we leven in een zeer moeilijke en onvoorspelbare tijd’, schrijft Pavljoetsjenkova. „Op dit 
moment zit ik in volledige isolatie, in een speciaal hotel en volg ik alle protocollen onder 
toezicht van artsen.’ 

De 30-jarige Russische stond dit jaar in de finale van Roland Garros, waarin ze verloor van 
de Tsjechische Barbora Krejcikova. Bron: De Telegraaf, 30 december 2021. 

Ingrid uit Zwolle dacht haar moeder te verliezen aan corona, maar er 
volgde een wonder: ‘Ze hing aan zijden draadje’ 

Lichtpuntjes: iedereen kan ze wel gebruiken, zeker in deze tijd. In aanloop naar de feestdagen 
vroeg de Stentor lezers naar hun lichtpuntje van 2021. Reacties volgden massaal. Dit is het 
verhaal van Ingrid Sluiter (32) uit Zwolle. 
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Wat was uw lichtpuntje van 2021? ‘Mijn moeder, Rie (58), had corona en werd een dag na 
hun trouwdag op 28 maart ineens heel ziek. Ze moest met gillende sirenes naar het ziekenhuis 
in Hardenberg en kwam meteen op de ic terecht, waar ze in coma werd gebracht. Later ging 
ze naar Isala, in Zwolle. Ik, mijn vader, drie zussen en vele anderen hebben weken in spanning 
gezeten. Het was afschuwelijk, onwerkelijk. Ze was echt bijna weg, hing aan een zijden 
draadje. Ze had er geen vijf minuten later moeten zijn, zei de ic-arts.’  

‘Twee weken lag ze in coma. Toen ze ontwaakte, kon ze niks meer, alleen met haar ogen 
knipperen. Ze moest tijdens de revalidatie alles opnieuw leren: ademen, praten, eten, lopen. 
Na negen weken mocht ze weer naar huis. Dat was echt het lichtpuntje. Nu kan ze alles weer: 
boodschappen doen, autorijden. Zelf noemde ze het een wonder dat ze nog leeft. En dat is ook 
zo. We geloven echt dat gebeden zijn verhoord en God haar heeft genezen. Op de ic dacht ik 
alleen maar: als ik haar ooit nog in de ogen kan kijken, ben ik al heel blij.’ 

Op de ic dacht ik alleen maar: als ik haar ooit nog in de ogen kan kijken, ben ik al heel blij, 
aldus Ingrid Sluiter. 

Waarom wordt u hier zo gelukkig van? ‘Het feit dat mijn moeder er nog is, terwijl er veel meer 
kans was dat ze zou komen te overlijden. Ik vind het echt een wonderbaarlijke genezing.’ 

Hoe veranderde dit uw leven? ‘Het laat zien dat het leven een wending kan krijgen die je niet 
verwacht.’ 

Hoe ziet kerst er dit jaar voor u uit? ‘Misschien wordt het iets buiten, waardoor je toch bij 
elkaar bent en niet hutjemutje zit. We leven wel anders toe naar kerst, door alles wat er is 
gebeurd. Nu je het jaar aan het afronden bent, denk je daar meer aan terug.’ 

Wat is uw hoop voor 2022? ‘Ik hoop dat we langzaamaan echt meer terug naar normaal 
kunnen gaan. En dat we met z’n allen gezond mogen blijven. Dat is een groot goed. Ook hoop 
ik dat dit verhaal mensen mag inspireren om te leven met een God die wonderen kan 
verrichten.’ Bron: De Stentor, 30 december 2021. 

Een waarschuwing als je bloeddruk te hoog is of je menopauze bijhouden 
in een app: door corona nam digitale zorg een vlucht  

Door corona nam de digitale zorg een vlucht. Want veel patiënten worden uit het ziekenhuis 
geweerd. Consulten gaan vaak telefonisch of via de webcam en apps zijn onderdeel van de 
behandeling geworden. Met succes: ‘Ik denk dat we betere zorg verlenen.’ 

‘Ik heb nu een beter beeld van mijn patiënten dan voor corona’, zegt cardioloog Robert 
Riezebos van het OLVG in Amsterdam. En dat terwijl hij tijdens deze nieuwe coronagolf zo'n 
95 procent van zijn patiënten telefonisch spreekt in plaats van in het ziekenhuis. 

Veel van Riezebos' patiënten houden via een app hun waardes bij en beantwoorden vragen 
over hun conditie. Met de camera van de mobiele telefoon kan zelfs het hartritme worden 
gemeten. ‘Normaal gesproken krijgen stabiele patiënten om het half jaar of om het jaar 
controle’, vertelt de cardioloog. 

‘Als arts ga je af op die controle en de metingen die je op dat moment doet. Denk aan de 
bloeddruk of een ECG, waarbij het hartritme tien seconden lang wordt opgemeten. Maar vaak 
zijn mensen een beetje gespannen tijdens zo'n meting in het ziekenhuis, dus die is niet 
representatief.’ Doordat patiënten nu zelf met grotere regelmaat meten, zijn de waardes 
volgens Riezebos veel betrouwbaarder. 

De gegevens die patiënten doorgeven via de app worden nauwkeurig gevolgd door een 
verpleegkundige. Ook zijn alerts ingebouwd in het systeem. ‘We zien het sneller als een 
bloeddruk veel te hoog of laag is en kunnen dus sneller medicatie bijstellen. Ik denk echt dat 
we betere zorg verlenen’, zegt Riezebos. 
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Daarnaast vindt hij het belangrijk dat patiënten worden 'gedwongen' om zichzelf mede te 
behandelen, waardoor ze deeleigenaar worden van hun probleem. 

Behzad Nayeri (70) is al jarenlang patiënt van dokter Riezebos. Ze is vol lof over de app die ze 
gebruikt. ‘Ik voel me veilig.’ Ook Nayeri komt nog maar weinig in het ziekenhuis en spreekt 
haar cardioloog voornamelijk telefonisch. In de tussentijd houdt ze haar conditie digitaal bij. 

‘Pas was mijn bloeddruk veel te hoog en werd ik onmiddellijk gebeld door het ziekenhuis dat 
ik moest komen. Het werkt heel goed.’ 

‘Toen corona kwam, gingen de ziekenhuizen dicht en moesten ze snel anticiperen om op een 
andere manier met patiënten te kunnen communiceren’, vertelt hoogleraar digitale 
zorgtransformatie Daan Dohmen. Hij richtte Luscii op, een platform dat thuismetingen voor 
patiënten faciliteert. 

Samen met het OLVG ontwikkelde hij aan het begin van de pandemie de OLVG corona check-
app. ‘Mensen stuurden dagelijks hun symptomen in en de app detecteerde het als er een 
verhoogd risico was. Binnen 20 minuten kreeg je een dokter aan de lijn die je begeleidde en 
in de gaten hield.’  

Tijdens de tweede golf ontstond het idee om die thuismonitoring ook in te zetten bij andere 
ziektebeelden. ‘Het wordt ook wel virtual ward genoemd, ofwel virtuele verpleegafdelingen’, 
weet Dohmen.  

‘We zetten het niet alleen in bij cardiologie, maar bijvoorbeeld ook bij orthopedie, diabeteszorg 
en bij risico-zwangerschappen. In al die domeinen begeleidt de app patiënten op afstand en 
hoeven ze niet naar het ziekenhuis te komen.’  

‘Ik kan digitaal geen echo's maken digitaal en geen spiraaltje plaatsen, maar ik kan veel andere 
dingen wel digitaal’, zegt gynaecoloog Dorenda van Dijken. Vanwege slechte longen werkt zij 
voornamelijk vanuit huis. Ook zij ziet dat de digitale gezondheidszorg een vlucht heeft 
genomen. ‘Het ziekenhuis wil dat we de helft van onze zorg digitaliseren.’ 

In het begin van de pandemie keek ze met enige jaloezie naar de app van Dohmen en de 
toepassing ervan binnen de cardiologie. Ze besloot te vragen om een app speciaal voor 
vrouwen die naar de overgangspoli van het OLVG zijn doorverwezen. 

Een speciale menopauze-app was het resultaat. Het bijzondere aan deze app is dat hij niet 
alleen is bedoeld voor vrouwen die al patiënt zijn in het ziekenhuis, maar ook vrouwen kan 
begeleiden die nog op de wachtlijst staan. Voor de overgangspoli is namelijk een wachtlijst 
van ongeveer 4 maanden, vertelt Van Dijken. 

De vragenlijst die ze moeten invullen kan ertoe leiden dat hun afspraak alsnog naar voren 
wordt verplaatst. ‘Stel iemand heeft tien opvliegers per uur, iemand slaapt niet meer of is 
ernstig depressief. Bij zo'n alert filteren we die vrouwen eruit, zodat ze op speciale 
spoedplekken op ons spreekuur worden ingeboekt.’ 

Hoogleraar Daan Dohmen ziet een grootse toekomt weggelegd voor digitale zorg. ‘Het is 
efficiënter en uit onderzoek blijkt dat het ook goedkoper kan zijn. Reken maar uit: als jij voor 
controles regelmatig naar het ziekenhuis gaat, terwijl er op dat moment niets aan de hand is 
en andersom. Op deze deze manier kun je veel meer persoonlijke zorg leveren.’ 

Daarnaast verwacht Dohmen dat digitale zorg op termijn veel meer preventief kan worden 
ingezet. ‘Ik denk uiteindelijk dat we met behulp van de data die nu verzameld worden op een 
gegeven moment voorspellingen kunnen doen. Dat we voordat je ziek wordt al kunnen 
detecteren dat er iets gaat gebeuren. Dan heb je de ultieme vorm van preventie.’ Bron: 
EenVandaag, 30 december 2021.  
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Bij helft van alle ziekenhuisbehandelingen onvoldoende bekend of ze 
echt werken: 'Nu wordt daar eindelijk iets aan gedaan'  

Een onnodige echo, pleisters waardoor een wond niet beter geneest of een scan die niets 
toevoegt: veel behandelingen in ziekenhuizen zijn bewezen ineffectief. Maar van deze 
'onzinnige zorg' is moeilijk af te komen, zo blijkt.  

‘Iedere patiënt kreeg vroeger standaard een pleister op een operatiewond, ongeacht hoe groot 
of klein deze was. Toen bleek uit onderzoek dat zo'n pleister niet alleen onnodig was bij veel 
wonden, het kon zelfs averechts werken, de wondgenezing vertragen’, vertelt verpleegkundige 
Fran Peerboom. 

Peerboom werkt in het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen en onderzoekt welke zorg in haar 
ziekenhuis onzinnig is, of met een officiële term 'niet bewezen effectief.’ ‘We hopen daarmee 
niet alleen de zorg efficiënter en minder duur te maken, maar ook meer tijd voor andere, 
belangrijke zorgtaken over te houden.’ 

Ook met veel andere routinehandelingen is het Zuyderland Ziekenhuis gestopt. ‘Vroeger 
hadden we elke zondag een zogeheten weegmoment. Dan werd elke patiënt gewogen, ongeacht 
hoelang iemand in het ziekenhuis verbleef’, vertelt Peerboom. 

‘Dat is niet zinvol als iemand maar korte tijd is opgenomen. Eén weegmoment zegt dan niets 
over een eventuele gewichtsaf- of toename.’ Het wegen was een tijdrovende activiteit die elke 
zondag opnieuw kostbare uren vergde van de verpleegkundigen.  

En zo is er een hele reeks kleine handelingen die in het Zuyderland Ziekenhuis niet meer 
uitgevoerd worden. ‘Als je dat allemaal optelt bij elkaar, gaat het om heel veel uren die we nu 
aan zinvollere dingen kunnen besteden.’ 

 
@ EenVandaag  Verpleegkundige Fran Peerboom  
 
Hoogleraar zinnige zorg Sjoerd Repping aan het Amsterdam UMC probeert al jaren bewezen 
niet-effectieve behandelingen de ziekenhuizen uit te krijgen. Mede door de coronacrisis ziet 
hij de houding van de sector veranderen. 
 
‘Er wordt al dertig jaar geprobeerd om patiënten, artsen en verzekeraars zover te krijgen dat 
ze kritisch kijken naar het nut van geleverde zorg. Jarenlang was de animo beperkt tot een 
kleine groep enthousiastelingen, maar de afgelopen tijd is dat aan het veranderen. Iedereen 
is er nu echt mee aan de slag.’ 
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En dat is maar goed ook, gezien het feit dat naar schatting tien procent van alle ziekenhuiszorg 
bewezen niet effectief is. Van maar liefst de helft van alle behandelingen is niet bekend of ze 
daadwerkelijk helpen om patiënten beter te maken, en zo ja, welke patiënten er baat bij 
hebben.  
 
‘De vraag is: hoe weet je of bepaalde behandelingen echt zinvol zijn? Daar kom je alleen achter 
door het goed te onderzoeken’, zegt Repping. ‘En daar wordt nu door ziekenhuizen, 
patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars eindelijk werk van gemaakt.’  
 
Afgelopen jaar is er voor het eerst een breed initiatief gestart om zorg die bewezen niet effectief 
is te stoppen. Alle Nederlandse ziekenhuizen beloofden met tien behandelingen of tests te 
stoppen waarvan vaststaat dat ze niet effectief zijn. 
 
‘Om welke behandelingen het gaat maakt niet eens zoveel uit, er is keuze uit maar liefst 180 
verschillende opties’, weet Repping. ‘Het helpt dat ziekenhuizen zelf kunnen kiezen en het niet 
van boven wordt opgelegd. Het individuele ziekenhuis maakt afspraken met de medische en 
verpleegkundige staf en met de zorgverzekeraars. Dat ze dit samen leren doen is belangrijk.’  
Het initiatief lijkt effect te hebben: begin deze maand bleek dat twee derde van de deelnemende 
ziekenhuizen met 70 procent van de gekozen behandelingen en tests helemaal of gedeeltelijk 
zijn gestopt. 
 
‘Dat is pure winst voor iedereen: patiënten krijgen zorg waar ze wat aan hebben, artsen en 
verpleegkundigen kunnen hun kostbare tijd besteden aan zorg die echt helpt en verzekeraars 
betalen niet voor ineffectieve behandelingen’, vertelt Repping.  
 

 
@ EenVandaag  Gyneacoloog Josje Langenveld  
 
‘Geen enkele arts of verpleegkundige gaat 's ochtends naar het werk met het idee onzinnige 
zorg te willen leveren’, zegt gynaecoloog Josje Langenveld bij het Zuyderland Ziekenhuis. ‘Maar 
het is niet zo makkelijk om de schakelaar om te zetten, ook omdat patiënten nadrukkelijk om 
bepaalde behandelingen vragen. Zoals een echo van een ongeboren baby, ook al is dat medisch 
gezien niet altijd noodzakelijk.’ 
 
Er was dan ook een behoorlijke omslag in het denken nodig om niet-effectieve zorg af te 
schalen, vertelt Langenveld. Maar de coronacrisis is een katalysator gebleken, denkt 
Langenveld. De waarde van zorg wordt nog meer ingezien door de pandemie. ‘We wisten al dat 
er knelpunten waren, maar corona is zo'n enorme stresstest. We trekken het met z'n allen 



179 
 

nauwelijks meer, en daarom moeten we anders naar zorg gaan kijken.’ Bron: EenVandaag, 
29 december 2021.  
 
Dorpswinkeltje gaat na 20 jaar dicht: 'Door corona kopen mensen online' 
 
Twintig jaar lang runde een grote groep vrijwilligers een dorpswinkeltje in Helenaveen. De 
Peelbascule was de trots van het dorp. Je kon er altijd terecht voor een krop sla of een pak 
hagelslag. Maar het winkeltje is donderdag voor het laatst open. Er werd te weinig omzet 
gemaakt. 
 

 
@ Omroep Brabant 
 
De Peelbascule kan de gevolgen van de coronapandemie niet meer aan, hoewel het voor de 
crisis ook al buffelen was. ‘Toen we het besluit hadden genomen, hadden we de dag erna 
allemaal een knoop in onze maag’, zegt Michiel Penninx, voorzitter van het bestuur. 
 
‘Heel veel mensen gingen online bestellen door corona’, zegt Penninx. ‘En we zijn er niet in 
geslaagd die klanten terug te krijgen naar de winkel. We hebben allerlei acties en oproepen 
gedaan. Mensen, stimuleer de winkel, dan zorgen we ervoor dat ie voor het dorp behouden 
blijft.’ 
 
De Peelbascule was niet alleen een dorpswinkel. Ook Post NL, Staatsbosbeheer en de VVV 
hadden er onderdak. Het gaat nu allemaal weg. ‘We houden alleen de geldautomaat over’, zegt 
Penninx. ‘Maar die staat straks ook achter een gesloten deur. 
 
De vrijwilligers van de Peelbascule zijn idealistisch, ze worden niet uitbetaald voor hun werk 
in de winkel. ‘Het rendeert niet als je mensen moet uitbetalen’, zegt Penninx. Het is vooral 
jammer voor de ouderen in het dorp. ‘Het was hier ook een sociaal ontmoetingspunt. Ouderen 
kwamen hier drie of vier keer in de week om koffie te drinken.’  
 
Ook de klanten vinden het jammer. ‘Ik denk dat ik een van de jongere mensen ben, die hier 
kwamen’, zegt een vrouw. ‘Ik vond het fijn om nog even snel een boodschapje te doen en iets 
vers te halen. Ik ben niet zo van het vooruitplannen.’ Een andere klant vult aan: ‘Wij kwamen 
hier regelmatig een klein boodschapje doen, maar als de rest van het dorp het niet doet, dan 
wordt het moeilijk.’ 
 
De klanten zijn nu aangewezen op supermarkten in Liessel en Neerkant. ‘We hebben er altijd 
voor geknokt om deze winkel open te houden’, zegt voorzitter Michiel Penninx. ‘Het is 
frustrerend maar je moet de werkelijkheid onder ogen zien. We verkochten ook heel basale 
dingen, zoals een zak aardappelen en een krop sla. Maar mensen wilden dan bijvoorbeeld iets 
kant en klaars zoals een maaltijdsalade of voorgesneden groenten, maar daar konden wij niet 
aan voldoen.’ 
 
Een commerciële partij heeft nu interesse getoond in de ruimte in het dorpshuis in 
Helenaveen. ‘Hij wil misschien wel een nieuwe poging wagen’, zegt Penninx. Maar of het 
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winkeltje zoals het ooit was, weer terugkomt is onzeker. ‘Dat weten we over een paar 
maanden.’ Bron: Omroep Brabant, 30 december 2021. 
 

 

Carolien Kolhoop en haar man Moreno tijdens hun bruiloft in juli van dit jaar. © Eigen foto  
 
Corona gooide twee keer roet in het eten, maar Carolien kreeg toch haar 
droombruiloft in Italië: ‘Zo dierbaar’ 
 
Lichtpuntjes: iedereen kan ze wel gebruiken, zeker in deze tijd. In aanloop naar de feestdagen 
vroeg de Stentor lezers naar hun lichtpuntje van 2021. Reacties volgden massaal. Dit is het 
verhaal van Carolien Kolhoop (32) uit Deventer. 
 
Wat was uw lichtpuntje van 2021? ‘Ik ben in maart 2019 door mijn vriend Moreno ten 
huwelijk gevraagd. We hebben elkaar in 2016 ontmoet in een restaurant in Rome, waar ik 
tijdens mijn vakantie naar binnenging om een oplader voor mijn telefoon te zoeken. Hij speelde 
daar live muziek in een bandje. Ons plan was om op 19 oktober 2020 te trouwen, vier jaar 
nadat wij elkaar hadden ontmoet. Alles was in kannen en kruiken en toen kwam corona.   
 
Met het oog op de besmettingen en de onzekerheid voelde het niet veilig om de bruiloft door 
te laten gaan en hebben we het verplaatst naar mei 2021. Dan is iedereen grotendeels 
gevaccineerd en is het ergste vast voorbij, dachten wij... Maar het duurde allemaal langer en 
toen besloten we het nogmaals te verplaatsen. Maar driemaal is scheepsrecht en op 1 juli zijn 
we in Italië, in Vicovaro, getrouwd.’  
 
We konden corona even vergeten. Het was iets positiefs, aldus Carolien Kolhoop. 
 
 Waarom wordt u hier zo gelukkig van? ‘Je kijkt uit naar je bruiloft en bent natuurlijk 
teleurgesteld als het niet door kan gaan. Om het dan alsnog met je naasten te vieren, dat is 
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zo ontzettend fijn en dierbaar. We konden corona even vergeten. Het was iets positiefs. Midden 
in de zomer, met mooi weer. Natuurlijk waren er hobbels en heeft het ons grijze haren 
opgeleverd, maar wat was het dat waard.’  
 
Hoe veranderde dit uw leven? ‘Trouwen is natuurlijk sowieso een hele bijzondere gebeurtenis 
in je leven. En ook nog eens in deze tijd. Het is heel mooi dat we dit hebben kunnen vieren 
met alles erop en eraan. Dat is dubbel bijzonder geweest en daarvoor ben ik erg dankbaar.’ 
 
Hoe ziet kerst er dit jaar voor u uit? ‘De familie van Moreno woont in Italië, dit jaar vieren we 
kerst daar. Voor het eerst als man en vrouw.’  
 
Wat is uw hoop voor 2022? ‘Ik hoop dat iedereen zonder veel kleerscheuren uit de pandemie 
komt en dat mensen veel leed bespaard blijft.’ Bron: De Stentor, 30 december 2021.   
 
Corona vernietigde de omzet, toch overleefde TicketSwap: 'We waren 
kerngezond en hadden reserves' 
 
Verfrissend: waar winstspuitende bedrijven door nul vet op de botten bij de eerste 
coronakrassen de gang naar coronasteun maakten, hield het keurige TicketSwap nog 
maanden de eigen broek op doordat het in betere tijden wél had gespaard. Hoe staan ze er nu 
voor, en hoe kijken ze terug op de eerste lockdowns? Ober: 'We zijn niet failliet gegaan, we 
hebben slechts vertraging opgelopen.’  
 

 
 
De drie oprichters van TicketSwap  @ Rick Braune  
 
 Jarenlang groeide kaartjesverhandelaar TicketSwap de lucht in. Het uit frustratie geboren 
bedrijf (Hans Ober had tien jaar geleden zijn eurekamoment toen hij aan den lijve ondervond 
hoe omslachtig het was om snel en veilig van zijn Lowlands-kaartje af te komen) bleek glorieus 
in zijn eenvoud. Een veilig platform waar kaartjes tegen een eerlijke prijs – maximaal 120 
procent van de originele ticketprijs – kunnen worden verhandeld, waarbij koper en verkoper 
beiden vijf procent commissie aftikken aan TicketSwap. Voilà, grote aantallen maken grote 
omzetstromen.  
 
Totdat de pandemie aanmeerde en de evenementensector op sterven na dood raakte. Ober: 
‘Onze omzet liep terug naar 1 of 2 procent van wat we gewend waren. Dat is absurd.’ En dus 
stonden oprichters Hans Ober, Ruud Kamphuis en Frank Roor met hun wonderkind plots in 
een kleddernatte storm. Ober: ‘Weet je wat uiteindelijk de grootste ellende was? Dat je na 
jaren van groei plots het omgekeerde moet doen. Dat je je bedrijf aan het demonteren bent in 
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plaats van het op te bouwen. Maar nee, we zijn niet failliet gegaan, we hebben slechts 
vertraging opgelopen.’  
 
Drie reddingsboeien trokken TicketSwap erdoorheen. De eerste: de eigen reserves, keurig 
opgebouwd in goede tijden. Ober: ‘We waren kerngezond, konden onszelf met nagenoeg nul 
omzet en meer dan 100 werknemers een paar maanden bedruipen. Daar ben ik trots op.' De 
tweede: de overheidssteun. De derde: de € 8,2 miljoen euro van Million Monkeys, de eerste 
investeerder sinds de oprichting, waarmee TicketSwap afgelopen zomer in zee ging. Ober: ‘Ik 
ken ceo Maarten Beucker Andreae persoonlijk. Hij had altijd al interesse. Tijdens een lunch 
zei hij: ‘Ik heb eigenlijk altijd spijt gehad dat ik nooit heb doorgezet.’ Het heeft tot een mooie 
deal geleid, eentje die niet veel afwijkt van hoe we het vóór corona zouden hebben ingekleed.’ 
 
De huidige stand: het personeelsbestand is - na een ontslagronde van 35 personeelsleden - 
inmiddels weer terug op het oude niveau, en waar de omzet voor de pandemie voor grofweg 
zestig procent uit Nederland en 40 procent uit het buitenland kwam, blijkt in tijden van 
wereldwijd wisselende coronamaatregelen de internationale verkoop juist belangrijker. 
‘Hongarije draait goed, Engeland, België en Frankrijk ook. Die internationale positie moet de 
komende jaren verstevigd worden.' Spannender nog: eindelijk gaat TicketSwap inspringen op 
een gat in de markt, dat al jaren gapend groot is. Bron: Quote, 29 december 2021.  
 
Ook afgelopen jaar stonden we veel minder in de file dan voor corona 
 
Het aantal files op de Nederlandse wegen was dit jaar, net als in 2020, fors kleiner dan in de 
jaren voor de coronapandemie. De filezwaarte daalde met 57 procent ten opzichte van 2019, 
meldt de ANWB woensdag.  
 
In 2020 was de filezwaarte met 63 procent gedaald vergeleken met 2019, het laatste jaar 
voordat het coronavirus de wereld in zijn greep kreeg. 2019 kende volgens de ANWB nog een 
forse groei van de mobiliteit. 
 
Tijdens de ochtendspits, de graadmeter voor woon-werkverkeer, was het verkeersaanbod 
beperkt doordat mensen net als vorig jaar massaal thuiswerkten. ‘Weggebruikers 
ondervonden daardoor tussen 6.00 en 9.00 uur nauwelijks hinder van files’, aldus de ANWB. 
 
Oktober was dit jaar de drukste maand op de weg. De organisatie noemt het opvallend dat de 
ochtendspits na het vervallen van het dringende thuiswerkadvies destijds terugkeerde. 
 
Overdag was er in het afgelopen jaar slechts sprake van een lichte daling van het aantal files. 
In de maand juli was het zelfs drukker dan in andere jaren, meldt de ANWB. ‘Vooral op 
vrijdagen was het afgelopen zomer en herfst opmerkelijk druk op de Nederlandse wegen. Veel 
Nederlanders trokken er voor een paar dagen op uit.’ 
 
De meeste files stonden dit jaar in Zuid-Holland (vooral in de regio Rotterdam) en Noord-
Brabant. Bron: NU.nl, 30 december 2021.  
 
Tanken is het duurst in Utrecht, meeste prijsvechters in noorden van het 
land 
 
Tanken is net als in de voorgaande jaren het goedkoopst in de noordelijke provincies van het 
land. Automobilisten zijn het duurst uit in de provincie Utrecht, bij Schiphol en op de 
Waddeneilanden. Dat meldt MultiTankcard dinsdag op basis van onderzoek onder zo'n 
vierduizend tankstations door het hele land. 
 
De lagere bevolkingsdichtheid zorgt er volgens de aanbieder van tankpassen mogelijk voor dat 
de prijzen in de noordelijke provincies lager zijn. Doordat er per vierkante kilometer minder 
mensen wonen, zijn de vastgoedprijzen voor tankstations daar lager dan elders. Deze kosten 
worden doorberekend in de brandstofprijzen.  
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‘Dat maakt ook meteen duidelijk waarom de provincie Utrecht het duurst is qua tanken’, zegt 
Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard. Hij wijst verder op het relatief grote aantal 
snelwegpompen in deze provincie. Daar zijn de brandstofprijzen in de regel hoger. 
 
In de provincie Utrecht vinden bovendien relatief veel tanktransacties langs de snelweg plaats. 
Een vijfde van alle betalingen bij een pompstation wordt daar langs de snelweg gedaan. In 
Groningen vindt slechts acht procent van alle transacties bij een snelwegpomp plaats. In 
Limburg - na Utrecht de duurste provincie - ligt het percentage op veertien procent, 
waarschijnlijk mede veroorzaakt door vakantiegangers die op doortocht zijn. 
 
Volgens MultiTankcard groeien de prijsverschillen tussen snelwegpompen en pompen langs 
provinciale wegen alsmaar. In 2019 bedroeg het verschil nog gemiddeld elf cent per liter 
Euro95/E10-benzine. Dit jaar is dat verschil opgelopen tot vijftien cent per liter van deze 
meest gebruikte brandstofsoort.  
 
Naast Utrecht zijn automobilisten op de Waddeneilanden en bij luchthavens relatief veel geld 
kwijt aan brandstof. Op de eilanden zijn de prijzen hoger vanwege de hoge distributiekosten 
en de beperkte concurrentie. Dat tanken bij vliegvelden als Schiphol duurder is, wijt 
Roozeman aan de huurautomarkt. ‘Huurauto's moeten worden volgetankt bij een tankstation 
in de buurt en dan is men niet kritisch op de literprijs.’ 
 
In het afgelopen jaar kregen automobilisten vanwege de gestegen olieprijzen met fors hogere 
brandstofprijzen te maken. Lag de adviesprijs voor benzine begin dit jaar nog op zo'n 1,68 
euro per liter, maandag bedroeg die ruim 2.08 euro per liter. Vooral na 20.00 uur moesten 
automobilisten dieper in de buidel tasten voor benzine. 
 
Het was afgezien van deze forse stijging van de olieprijzen ook om een andere reden een 
ongebruikelijk jaar voor tankstations: het aantal tanktransacties lag dit jaar gemiddeld op 80 
procent van het normale aantal transacties. MultiTankcard zegt dat automobilisten minder 
op de weg te vinden waren, omdat het demissionaire kabinet adviseert om zoveel mogelijk 
thuis te werken. Bron: NU.nl, 28 december 2021.  
 
Een wonderlijk goed afgelopen corona-zwangerschap 
 
Lichtpuntjes, we hebben ze hard nodig in deze donkere tijd. Op de valreep naar 2022 zonden 
onze lezers er nog twee toe. Vandaag het verhaal van een wonderlijk goed afgelopen corona-
zwangerschap en van het studentenbedrijf dat zelf een lichtpuntje wil zijn. 
 
Het geluksmoment van 2021, dat is voor Marja Sinke uit Yerseke zonder twijfel de geboorte 
van haar kleinzoon Demian. ‘Het had helemaal verkeerd kunnen aflopen, want mijn dochter 
Marieke kreeg tijdens de zwangerschap corona’, vertelt Marja. Marieke de Witte-Sinke had al 
twee kinderen: Dylan en Fyenna. ‘Op 23 maart was Fyenna jarig. Mijn dochter vroeg of ik 
kwam helpen bij het kinderfeestje. Of ik het nu daar heb opgelopen, wie weet, maar feit is dat 
ik de andere dag koorts en hoofdpijn had. En ja hoor: het was corona. Daarna kreeg de een 
na de ander het, tot de hele familie in quarantaine was.’ 
 
Op dat moment was Marieke vijf maanden zwanger. Marja: ‘Ze was in eerste instantie niet 
eens zo ziek. Na een paar weken kreeg ze last van hoge bloeddruk en belandde in het 
ziekenhuis. Daar werd zwangerschapscholestase geconstateerd. Levensgevaarlijk voor het 
kindje. Dat kan overlijden in de buik. Of het door corona kwam, weet ik niet. Ik weet wel dat 
hier op Yerseke nog een zwangere vrouw was die dit overkwam.’ 
 
Het was een spannende tijd, vertelt Marja. ‘Ze mocht weer naar huis, maar wel met elke dag 
controle. Bij 37 weken zouden ze het kindje halen. Dat was niet nodig: de bevalling diende 
zich spontaan aan. En zo gek, zodra ze bevallen was, knapte mijn dochter op. De baby had 
ook niks! Op 27 mei 2021 werd Demian geboren. Drie weken te vroeg, maar kerngezond. Wat 
waren wij blij en opgelucht!’ 
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Donkere en stinkende tassen: wie kent het probleem niet. Lichtpuntje, het eerste product van 
de Student Company, biedt een oplossing voor die bekende euvel. Het is een lampje 
(lichtpuntje, begrijpt u) in combinatie met een geur- en vochtvreter. Dankzij het lampje hoef 
je nooit meer in het donker naar je sleutel te tasten. Dat lampje werkt op zonne-energie, de 
keramische bol van de geur- en vochtvreter is herbruikbaar en het omhulsel is gemaakt met 
een 3D-printer: helemaal duurzaam, dus. Maar wat het Lichtpuntje helemaal leuk maakt, is 
de samenwerking met een verzorgingshuis. Drie weken lang zaten de studenten samen met 
de bewoners de kettinkjes te vlechten waarmee je het Lichtpuntje aan je tas bevestigt. Een 
gezellige en plezierige activiteit, laten de studenten weten.  
 
En dat vonden de bewoners ook. Eén van hen schreef zelfs een gedicht als bedankje:  
‘Soms is een lichtpuntje groot, soms is een lichtpuntje het klein, je moet er niet naar zoeken, 
je kunt er ook één zijn.’ Bron: PZC, 30 december 2021. 
 
Corona doet nog weinig in de winkelstraten in de Vallei maar dat zal niet 
zo blijven, vrezen experts 
 
In de grote winkelstraten van de vier Vallei-gemeenten is sinds begin dit jaar weinig veranderd. 
Dit blijkt uit eigen onderzoek van De Gelderlander. Maar deskundigen houden hun hart vast 
voor januari. Ede, Veenendaal en Wageningen denken al na over de vraag hoe hun centrum 
levendig te houden met minder winkels. 
 
In de belangrijkste winkelstraten van Ede en Wageningen - Grotestraat en Hoogstraat - staan 
begin december zelfs minder winkelpanden leeg dan begin dit jaar. Ondanks corona en de 
beperkingen als gevolg ervan. In de Hoofdstraat in Veenendaal is de leegstand gelijk gebleven.  
 
Alleen in de Molenstraat in Rhenen staat meer leeg, maar het gaat maar om één pand: de 
leegstand was er begin dit jaar nul. Het aantal wisselingen van winkels is in deze vier 
winkelstraten volgens het veldwerk van De Gelderlander in 2021 ook beperkt gebleven. 
 
Cijfers van de Kamer van Koophandel ondersteunen dit beeld. Zo telde heel Ede volgens deze 
cijfers in januari 2021 318 winkels in de non food (niet-levensmiddelen) en in december 313. 
Een bescheiden teruggang van vijf winkels, omgerekend min twee procent. De andere drie 
gemeenten komen uit op min één procent. 
 
‘Geen schokkende cijfers, maar die zeggen niets over de situatie van de ondernemers zelf. Hier 
zit een wereld achter’, waarschuwt Hans Klein Swormink van de Kamer van Koophandel. Net 
als Cor Molenaar uit Oosterbeek, retaildeskundige en hoogleraar e-marketing bij de Erasmus 
Universiteit, maakt hij zich grote zorgen, met name over de detailhandel non food. 
 
Veel ondernemers staan er financieel niet goed voor. Niet alleen door corona, ook het elk jaar 
stijgende aandeel  internetaankopen speelt een rol, voegt Molenaar toe. Daar komt deze 
nieuwe lockdown in deze laatste, drukke weken van december overheen. Met de voor winkels 
stille maanden januari en februari voor de boeg. Klein Swormink en Molenaar vrezen dat veel 
ondernemers zullen omvallen. 
 
Leegstand is een killer: winkelen waar leegstand is, is gewoon niet leuk, volgens Cor Molenaar,  
retaildeskundige. 
 
Molenaar denkt dat dit consequenties heeft voor de levendigheid van binnensteden. Ook in de 
Vallei. ‘Leegstand is een killer: winkelen waar leegstand is, is gewoon niet leuk’, zegt hij. 
 
Ede, Veenendaal en Wageningen bereiden zich hierop voor. Ede wil winkels concentreren in 
‘het centrum van het centrum.’ De gemeente heeft begin december aangekondigd dat daarom 
van 22 panden aan de rand van het centrum de bestemming detailhandel vervalt. Veenendaal 
wil ‘Van winkelstad naar binnenstad’ zoals het plan heet om het winkelgebied in het centrum 
te verkleinen. De gemeente zet hierbij onder meer een ‘verplaatsingscoach’ in. Wageningen 
laat momenteel onderzoeken welke kant het op moet met de binnenstad. Bron: DG, 30 
december 2021. 
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Laagste aantal coronapatiënten in ziekenhuizen sinds half november 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag voor de derde dag op 
rij gedaald, naar 1857 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dit is het laagste aantal sinds 13 
november, meldt het LCPS.  
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag voor de derde dag op 
rij gedaald, tot minder dan 1900. In totaal liggen nu 1857 coronapatiënten in het ziekenhuis. 
Dit is het laagste aantal sinds 13 november. Dat zijn er 108 minder dan gisteren. Dit blijkt 
uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).  
 
Op de intensive cares liggen momenteel 492 mensen met corona, 23 minder dan een dag 
eerder. De laatste keer dat er minder dan 500 coronapatiënten op de ic's lagen was 23 
november. Op de verpleegafdelingen liggen nog 1365 coronapatiënten, 85 minder dan 
gisteren. 
 
In de afgelopen 24 uur zijn er 19 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 137 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Bron: RTL Nieuws, 
30 december 2021. 
 
Hoe lang blijven we doorprikken? En nog meer vragen over de booster 
 
Het kabinet houdt na de huidige campagne rekening met drie extra boosterrondes: één in het 
voorjaar van 2022, één in het najaar en één in 2023. Er wordt geïnventariseerd hoeveel 
vaccins daarvoor nodig zijn. ‘De booster was oorspronkelijk bedoeld om de afweer tegen de 
originele variant van SARS-CoV-2 te vergroten’, zegt viroloog Ab Osterhaus van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. ‘Het brengt ook de afweer tegen de Omikron-variant op hoger niveau, 
zij het in mindere mate.’ 
 
Hoewel de booster niet is aangepast op de variant heeft het dus wel nut, zegt ook hoogleraar 
Rogier Sanders van het AmsterdamUMC. ‘Hij zorgt ervoor dat je meer antistoffen krijgt. Die 
zijn niet heel goed in het herkennen van de Omikron-variant, maar omdat het zoveel 
antistoffen zijn, zijn ze deze variant alsnog de baas.’ Je lichaam heeft dan zoveel 'bewakers' 
aangemaakt dat die het virus alsnog kunnen tegenhouden. 
 
De booster die we bij een volgende ronde krijgen, is waarschijnlijk wel aangepast op Omikron. 
Het aangepaste vaccin moet deze variant van het virus beter herkennen en kan het dus ook 
beter onschadelijk maken. Pfizer en Moderna claimen dat ze dit binnen drie maanden voor 
elkaar kunnen krijgen. Sanders: ‘Daarna moet het nog op grote schaal geproduceerd en 
gedistribueerd worden, dus tegen die tijd zit je wel al in april of mei.’  
 
De booster van 2023 is volgens de hoogleraar nog te ver weg om iets over te zeggen. ‘Het kan 
zomaar zijn dat Omikron de dominante variant blijft in 2022, maar ik kan ook niet uitsluiten 
dat er weer een nieuwe komt.’ 
 
Nee, dat is niet mogelijk. ‘Dat zien we nooit. Ook niet bij andere vaccinaties’, zegt Sanders. 
Het kan volgens hem wel dat oudere mensen iets minder goed reageren op het vaccin. ‘Maar 
het is niet zo dat er een tolerantie ontstaat door herhaaldelijk vaccineren.’ 
 
Dat beaamt Osterhaus: ‘Als we kijken naar de griepprik, dan zien we dat het afweersysteem 
elk jaar weer reageert op de vernieuwde vaccinatie. Het maakt ons afweersysteem juist meer 
specifiek, want je zorgt ervoor dat je de immuniteit aanpast aan de verwachte variant.’   
 
Voorlopig zijn we er nog wel even zoet mee, want er zullen tot begin 2023 nog boosterrondes 
volgen. Hoe lang we daarna nog moeten boosteren, is moeilijk te zeggen. ‘Je kunt ervan 
uitgaan dat je net zo'n situatie krijgt als bij de griep’, denkt hoogleraar Sanders. Dat zal 
inhouden dat de bevolking zoveel immuniteit heeft opgebouwd dat nieuwe varianten niet meer 
zo ziekmakend zijn. ‘Dan zal je vooral de zwakkeren of ouderen moeten blijven boosteren.’  
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Ook Osterhaus vindt het moeilijk om te voorspellen of de komende boosters genoeg gaan zijn. 
‘Het huidige vaccin is nu niet goed afgestemd op de Omikron-variant. Het heeft mogelijk 
periodiek een update nodig, net als bij het wintergriepvaccin.’ Bron: RTL Nieuws, 30 december 
2021.  
 
Het kabinet houdt er rekening mee dat er na de huidige boostercampagne nog drie extra 
rondes voor coronavaccins nodig zijn. Eén in het voorjaar van 2022, één in het najaar en één 
in 2023. Demissionair gezondheidsminister Hugo De Jonge inventariseert samen met het 
RIVM hoeveel vaccins er nodig zijn. 
 
Het is volgens De Jonge dat 'niet eenvoudig' om de inventarisatie te maken, 'aangezien we 
hierbij met een groot aantal, deels nog onbekende, variabelen rekening moeten houden. Het 
kabinet kiest daarom zoveel mogelijk voor zekerheid.’ Dat schrijft hij vandaag in een brief aan 
de Tweede Kamer.  
 
Nederland slaat bijna zes miljoen extra coronavaccins in voor die mogelijke extra 
boosterrondes. Die vaccins zouden net als twaalf miljoen eerder bestelde vaccins van 
Pfizer/BioNTech mogelijk al zijn aangepast aan de Omikron-variant. 
 
De Jonge schrijft dat er 'voldoende vaccins voor de huidige boostercampagne' zijn en dat de 
extra vaccins zorgen voor een 'ruime basis voor mogelijke extra boosterrondes in het tweede 
kwartaal en het najaar van 2022 en in 2023.’ Het kabinet mikt daarmee op een zo hoog 
mogelijke vaccinatiegraad, aldus de minister. Bron: RTL Nieuws, 29 december 2021.  
 

 
 
Het nationaal Vuurwerk in 2019  @ ANP 
 
Van Sydney tot Rotterdam: overal overschaduwt corona de jaarwisseling 
 
Ook dit jaar wordt de jaarwisseling overschaduwd door de coronapandemie. Van Den Haag 
tot New York worden festiviteiten geschrapt of beperkt vanwege de Omikron-variant die snel 
om zich heen grijpt. 
 
Overheden over de hele wereld nemen geen risico. In Europese steden als Parijs, Athene en 
Zürich worden voorstellingen of vuurwerkshows geschrapt. Normaliter komen hier duizenden 
mensen op af. Ook in Londen worden grote feesten geschrapt. Een feest op Trafalgar Square, 
waar ruimte is voor 6500 mensen, is afgeblazen.  
 
Ook in New York gooit de Omikron-variant roet in het eten. Waar voorheen tienduizenden 
mensen naar de traditionele 'ball drop' gingen, is er nu plaats voor 15.000 mensen. Dit 
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betekent dat slechts een kwart van het gebruikelijke aantal mensen live aanwezig is bij het 
laten zakken van een grote bal op Times Square.  
 
Op andere plaatsen in de wereld worstelen overheden met de vraag of festiviteiten kunnen 
doorgaan. Rio de Janeiro (Brazilië) liet begin december al weten dat ze de geplande 
evenementen afblazen. Nu is toch besloten dat het wel doorgaat, maar met een aangepast 
programma, waarbij op meerdere plaatsen in de stad vuurwerk wordt afgestoken.   
 
In Nederland zijn vuurwerkshows en aftelmomenten in Amsterdam en Rotterdam 
geannuleerd, evenals de traditionele vreugdevuren in Den Haag. Ook geldt een 
vuurwerkverbod. Bron: RTL Nieuws, 30 december 2021. 
 
Hoe Nederland oud en nieuw viert: buiten met jas, vuurkorf en bbq aan 
 
Ashna weet wat de regels zijn. Toch zal ze met twaalf volwassenen en één kindje samen zijn, 
op oudejaarsavond. Maar dan wel voor een groot deel buiten, want: het wordt een heuse 
winterbarbecue. ‘We vieren het met familie, de mensen met wie je toch al een beetje in een 
bubbel zit.’ 
 
Daar waren ze aan toe, want vorig jaar was het sober, zegt Ashna. ‘Dit jaar wilden we het toch 
iets minder sober doen. We testen van tevoren en ventileren goed als we binnen zijn om 
spelletjes te doen en te dansen.’  
 
Ook Linda uit Friesland zal voornamelijk buiten zijn met oud en nieuw. Ze overtreedt wel de 
vier-bezoekers-regel, bekent ze. ‘Mijn vriend en ik nodigen zeven mensen uit’, vertelt ze. ‘We 
kunnen hier bij ons thuis ruim op afstand zitten, in de loop van de avond gaan we naar buiten 
onder de partytent, vuurtje aan, borreltje erbij, lekkere hapjes.’  
 
Het voelt voor haar veilig, buiten, en bovendien is ze niet met onbekenden, maar met vrienden. 
Maureen en haar man uit Amersfoort hebben een bescheiden buitennieuwjaarsfeestje 
georganiseerd. Ze zijn nog niet lang geleden verhuisd naar een kleine straat en kennen nog 
niet veel buurtgenoten. Ze wilden iets voor de buurt organiseren. Maar dan wel buiten, zodat 
anderhalve meter afstand mogelijk is, onder een partytent 'met alleen een dak, en de zijkanten 
open' voor de ventilatie.  

‘Dat is toch gezelliger dan alleen.’ Simone durft het ook wel aan om binnen een klein feestje 
te vieren, en zo 2022 in te luiden. ‘In totaal zijn we met drie stellen en vier kleine kinderen’, 
vertelt ze. ‘We doen van tevoren een zelftest.’ Als de klok 00:00 uur slaat, zullen ze buiten zijn. 
‘Gelukkig is de temperatuur aangenaam. En deze mensen ken ik goed, ze zitten in mijn 
bubbel, dus ik voel me er niet vervelend onder.’  

Ook Joyce viert oud en nieuw warm binnen, en ook zij houdt zich aan de regels: ‘Wij zijn met 
z'n viertjes, met mijn man, dochter en schoonzoon, op anderhalve meter afstand.’ Joyce heeft 
kanker, en wil geen risico lopen om besmet te raken. 

Ivonne is wel met meer dan vier man: ze pakt het voor coronabegrippen groots aan. Met 25 
man zegt Ivonne morgenavond 2021 vaarwel. ’We zijn met zes stellen met kinderen tussen de 
15 en 21 jaar bij vrienden met een groot huis’, vertelt ze. ‘Iedereen moet zich eerder op de dag 
zelf testen. En als iemand klachten heeft, dan moet diegene thuisblijven, zo is er vooraf 
afgesproken. Ook als je negatief test.’ 

‘Voor mijn gevoel is dit veilig genoeg. We zijn al jaren goed bevriend, we zijn allemaal 
gevaccineerd en we vertrouwen elkaar. Niemand wil de rest in gevaar brengen.’  

De overheid adviseert oud en nieuw te vieren in een huis met een kamer waar iedereen goed 
afstand kan houden en die goed kan worden gelucht. Ook staat er op de site: 'Maak samen 
afspraken over hoe u zo veilig mogelijk bij elkaar kunt zijn, vóór u elkaar ziet. Spreek 
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bijvoorbeeld af dat u allemaal thuis voor de zekerheid een zelftest doet, thuisblijft bij klachten 
en extra voorzichtig bent als er iemand van boven de 70 bij is.'  

Daarnaast wordt aangestipt dat het tijdens de feestdagen extra druk is in de winkels. 'Doe op 
tijd uw boodschappen. Kies een rustig moment, zoals doordeweeks of in de ochtend.' Bron: 
Rijksoverheid.nl 

Voor Desirée wordt het daarentegen een rustige oudjaarsavond: ze is alleen thuis met haar 
zoon en dochter. ‘We zijn alle drie gevaccineerd en hebben alle drie corona gehad, maar we 
zijn ons bewust van het nog steeds kunnen krijgen en doorgeven van het virus.’ 

Desirée wil, zo zegt ze, 'niemand onnodig besmetten.’ ‘En mijn dochter zit ook nog eens in de 
tentamentijd van de universiteit. Zij kan zich niet nog een besmetting veroorloven, want dan 
vervalt haar recht op herkansing als ze niet naar het tentamen kan komen.’ Dus: met z'n 
drietjes op de bank. ‘Better safe than sorry.’ Bron: RTL Nieuws, 30 december 2021. 

Amsterdam verbiedt coronademonstratie op 2 januari 
De gemeente Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie verbieden de demonstratie 
tegen het coronabeleid die aanstaande zondag, 2 januari, gepland staat op het Museumplein. 

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en OM) was ondanks de lockdown bereid de 
demonstratie toe te staan op voorwaarde van een maximaal aantal demonstranten en een 
beperkte duur en vorm. Met een maximaal aantal van 3500 mensen zou het mogelijk zijn 
veilig op 1,5 meter afstand op het Museumplein te demonstreren. 

De organisatie weigert volgens de gemeente elke medewerking aan een veilig en ordelijk 
verloop van de demonstratie en heeft aangekondigd de confrontatie op te willen zoeken en de 
regels te gaan overtreden, aldus de gemeente Amsterdam. 

Eerder gaf de organisatie Samen voor NL aan 25.000 demonstranten te verwachten en door 
de stad te willen trekken. 

Gisteren werd ook nog bekend dat de ME wilde gaan staken. Voor de demonstratie van 
zondag, een zogeheten Mars van de Menselijke Verbinding, was de ME 'in volle sterkte' 
opgeroepen. Het zou gaan om twee pelotons Mobiele Eenheid. Dat zijn zestien busjes met elk 
acht ME’ers.  

De gezamenlijke politievakbonden verwachtten dat de demonstratie veel mensen zou trekken 
en riepen dienstdoende agenten op 'om voor en tijdens deze mobiele samenscholing een paar 
uur het werk neer te leggen uit protest tegen de veel te hoge werk- en roosterdruk waaraan 
politiemensen al jaren worden blootgesteld.’ Bron: RTL Nieuws, 30 december 2021.  

Virologen zien voors en tegens in dilemma heropening scholen  

Mensen moeten zich 'niet met tien dagen lockdown rijk rekenen' en denken dat ze daarna 
weer alles kunnen doen. Dat zegt de Groninger viroloog Bert Niesters in reactie op de oproep 
om de scholen per 10 januari te heropenen. Collega Frits Rosendaal uit Leiden noemt de keuze 
daarvoor een 'duivels dilemma.’ 

Het kabinet praat maandag over een heropening van de scholen. Niesters: ’Niemand zal 
bestrijden dat het beter is voor de kinderen. Maar de besmettingen nemen fors toe en voor je 
het weet worden er weer klassen naar huis gestuurd.’ 

Het is belangrijk om af te wachten wat maandag de data over de besmettingen zijn, maar nog 
een weekje wachten met de heropening lijkt hem geen slecht idee. Ook omdat de zorg nog 
steeds heel overbelast is en de besmettingen onder zorgmedewerkers erg toenemen. 



189 
 

Ook Rosendaal meent dat het effect van de nieuwe Omikron-variant op het aantal 
ziekenhuisopnames nog afwachten is. ‘Omikron heeft nu de overhand in Nederland. Komende 
weken gaan we de effecten daarvan op de ziekenhuiscijfers zien.’ 10 januari valt er 
mogelijk net niet genoeg over te zeggen, al kan data uit het buitenland misschien 
wat duidelijkheid geven. 

‘Ik kan me voorstellen dat het kabinet het risico wil nemen’, zegt Rosendaal, ‘vanwege de 
negatieve effecten van een scholensluiting op kinderen. Maar ik kan me ook indenken dat het 
nog een weekje wacht. Het is een duivels dilemma.’ 

'De bottleneck' is volgens Niesters dat nog lang niet iedereen geboosterd is. Volgens hem is 
het beste om zoveel mogelijk het volledig boosteren van in ieder geval de senioren af te wachten 
voordat er echt versoepeld wordt.  

Grote studie: minder ziekenhuisopnames na booster met Janssen 

Een boosterprik met coronavaccin Janssen beschermt na een Omikron-besmetting goed tegen 
ziekenopname. Die bescherming loopt bovendien in de eerste periode na de prik op. Dat blijkt 
uit een grote Zuid-Afrikaanse studie, die nog niet is beoordeeld door andere wetenschappers. 

Onderzoeksorganisatie South African Medical Research Council (SAMRC) keek naar 
ziekenhuisopnames in november en december. Ze vergeleek de medische gegevens van bijna 
70.000 zorgverleners die waren ingeënt met Janssen, waarvan één prik geldt als volledige 
vaccinatie, met die van ongevaccineerde patiënten. 

De effectiviteit van het vaccin bij het voorkomen van ziekenhuisopname steeg van 63 procent 
kort na een tweede dosis tot 84 procent na twee weken. Een tot twee maanden na de booster 
zou het vaccin voor 85 procent effectief zijn bij het voorkomen van ziekenhuisopnames. Uit de 
studie blijkt volgens onderzoekers niet of het zinvol is om mensen na een Janssen-booster een 
derde of vierde prik te geven.  

In Nederland heeft het kabinet besloten om, in navolging van een advies van de 
Gezondheidsraad, Janssen voorlopig niet in te zetten als boostervaccin. Volgens de raad lijkt 
een boosterprik met Pfizer/BioNTech of Moderna in eerste instantie beter te werken. 

Bovendien, zo redeneert de raad, geeft het Janssen-vaccin een risico op een zeldzame maar 
ernstige bijwerking: trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Bron: RTL 
Nieuws, 30 december 2021. 

60 organisaties roepen op: open de scholen  

Scholen zouden na de kerstvakantie op 10 januari gewoon weer open moeten. Die oproep doet 
Unicef Nederland samen met 59 andere organisaties, zoals de GGZ, Veilig Thuis, Jeugdzorg 
Nederland en AJN Jeugdartsen. 
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'Gebruik kinderen niet als breekijzer en hou scholen open', stelt Unicef in een persbericht. 
Onderwijs is geen 'aan- en uitknop, geen knipperlicht.’ ’Het is een essentieel onderdeel van 
opgroeien.’ 

Het sluiten van scholen schaadt het welzijn van kinderen en jongeren, zegt Suzanne Laszlo, 
directeur van Unicef Nederland. ‘Deze pandemie moet in de eerste plaats door volwassenen 
worden opgelost. Maak het sluiten van scholen dus geen dag langer onderdeel van de 
lockdownmaatregelen.’ 

Dat de impact op jongeren en kinderen nauwelijks terugkomt in de belangenafweging 'toont 
aan dat de jeugd in dit beleid geen prioriteit krijgt', stelt Unicef. Ook laat het 'een schokkend 
gebrek aan inzicht zien in de leefwereld en omstandigheden van kinderen en jongeren.’ 

De organisaties vragen het kabinet te zoeken naar alternatieven om mensen met een 
kwetsbare gezondheid te beschermen. Bron: RTL Nieuws, 30 december 2021. 

Van der Zandt in quarantaine, aftelmoment NPO mogelijk anders 

 

@ RTL Nieuws, Herman Van der Zandt 

NOS-presentator Herman Van der Zandt zit in corona-quarantaine. Hij zou, net als een jaar 
geleden op 31 december, het traditionele aftelmoment op de publieke zenders verzorgen. ‘Een 
close contact heeft corona, dus ik moet vijf dagen binnenblijven en hopen dat ik dan negatief 
test’, vertelde hij gisteravond in Met het oog op morgen. Om die reden deed hij via Zoom online 
mee aan het jaarlijkse presentatorendebat van het NPO Radio 1-programma. 

Van der Zandt zou het aftelmoment presenteren vanuit het Top 2000-café. Maar dat kan dus 
niet, nu hij in quarantaine zit. ‘Dat moeten we wellicht ook per Zoom gaan oplossen’, zei de 
presentator. ‘Er wordt nog aan gepuzzeld hoe we dat gaan doen.’  

Het aftellen volgt op de oudejaarsconference van Peter Pannekoek. Bron: RTL Nieuws, 30 
december 2021. 

Nederlandse winkelbranche: deze lockdown is broodroof 

Bij de Nederlandse winkelbranchevereniging INretail zien ze de coronadrukte in België, maar 
ook in de grensgebieden met Duitsland, met lede ogen aan. Een woordvoerder van INretail 
spreekt van 'broodroof.’ 
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Nederland is qua maatregelen in zijn ogen het 'braafste jongetje van Europa' als het gaat om 
het instellen van maatregelen. Maar qua compensatie voor ondernemers is niets geregeld, 
verduidelijkt de woordvoerder. ‘Nederlandse ondernemers voelen zich terecht genaaid’, zegt 
hij.  ’Het is dieptriest.’ 

Wat hem ook steekt is dat de vier weken durende lockdown precies tussen twee kwartalen 
verdeeld is. Twee weken in het slotkwartaal van 2021 en twee weken in het eerste kwartaal 
van het nieuwe jaar. De steunmaatregelen worden per kwartaal berekend. Daarmee vallen 
veel ondernemers qua steun nu buiten de boot. . Bron: RTL Nieuws, 30 december 2021.  

Gommers: jongeren moeten hun stem laten horen 

Jongeren moeten meer hun stem laten horen over hoe zij hun vrijheid willen terugkrijgen en 
weer een leuk leven kunnen leiden te midden van de coronacrisis, zegt Diederik Gommers, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). 

Hij vindt dat bij het bestrijden van het coronavirus er een onderscheid gemaakt moet worden 
tussen jongeren en ouderen. Hij benadrukt dat jongeren tot nu toe bijna niet ziek worden van 
het virus. ‘We hadden vorig jaar gehoopt dat als we gevaccineerd zijn we perspectief kunnen 
bieden aan jonge mensen, maar nu zijn we twee jaar verder en dat is er nog steeds niet’, aldus 
Gommers.  

Hij deed de uitspraken bij een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam in 
samenwerking met het nieuwe journalistieke platform Nieuwskamer. . Bron: RTL Nieuws, 30 
december 2021. 

Tests bij Omikron minder betrouwbaar op eerste dag 

Coronatests, waaronder ook antigeentests, zijn mogelijk minder in staat om de snel 
verspreidende Omikron-variant te detecteren, waarschuwt de Amerikaanse Food and Drug 
Administration (FDA). 

De Amerikaanse epidemioloog Michael Mina legt op Twitter uit waar het 'm in zit: de Omikron- 
en deltavariant verschillen in infectieusheid. Dat heeft invloed op de betrouwbaarheid van 
tests. ‘Dit betekent dat alle tests, zowel antigeen- als PCR-tests, meer problemen zullen 
hebben om het virus op dag 1 te detecteren, maar de tests zullen nog wel detecteren op dagen 
2, 3, 4, 5, 6, enzovoort.’ 

Het is volgens de wetenschapper belangrijk dat mensen inzien dat tests op dag 1 kunnen 
mislukken. Als je symptomen hebt, ongeacht het type test, ga er dan voor de zekerheid vanuit 
dat je positief bent, twittert hij. En test dus ook op de dagen erna: Bron: RTL Nieuws, 29 
december 2021.  

Coronatests werken ook bij Omikron: 'Maar doe hem kort voor vertrek’ 

Coronatests zijn mogelijk minder in staat om de snel verspreidende Omikron-variant te 
detecteren, berichtte de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) vandaag. Maar 
voordat jij je sneltests bij het afval gooit: het ligt iets anders dan dat. 

De Amerikaanse epidemioloog Michael Mina probeerde het bericht al snel te verduidelijken. 
‘Alle tests zullen meer moeite hebben met het vinden van de Omikron-variant op de eerste dag 
na infectie, maar ze zullen het virus wel vinden op dag twee, drie, vier, vijf en zes, et cetera.’ 

Maar waarom hebben de tests moeite met het vinden van Omikron na de besmetting? Het 
antwoord in het kort: de incubatietijd bij Omikron is enkele dagen korter dan bij delta. Dat 
komt omdat de hoeveelheid virus in je lichaam zich bij Omikron sneller vermenigvuldigt, 
zeggen experts. En veel virus in je lichaam, betekent een positieve test. Bij Omikron ga je 
daardoor al in enkele uren van een negatieve test naar een positieve test.   
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Onderaan de streep zullen alle tests ook een besmetting met de Omikron-variant herkennen, 
maar je moet de test misschien iets anders gebruiken dan bij de deltavariant. En dat is 
interessant. Want wanneer test je jezelf voor een feestje bij oud en nieuw? 

Bert Niesters is viroloog bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zegt dat 'als je klachten hebt, 
je er vanuit moet gaan dat je positief bent.’ En dus gaat het eigenlijk om de dag vóórdat je 
klachten krijgt. 

‘Bij Omikron ben je binnen twee dagen al ziek, dat was bij delta vijf dagen’, zegt Niesters. Die 
tussenfase gaat dus een stuk sneller. Niesters: ‘Een test kan bij Omikron in de ochtend dus 
nog negatief zijn, maar in de avond knalpositief.’ Bron: RTL Nieuws, 29 december 2021. 

Meldpunt FNV voor zorgmedewerkers met Long Covid 

Vakbond FNV opent een meldpunt voor zorgmedewerkers met Long Covid die erdoor financiële 
schade oplopen. Met het meldpunt hoopt FNV de omvang van het probleem beter in kaart te 
krijgen 'en de nieuwe minister van VWS van actuele informatie te kunnen voorzien.’  

Volgens de bond melden zich steeds meer zorgprofessionals die langer dan een jaar in de 
ziektewet zitten en daardoor in salaris terugvallen. Ook zouden zij kosten hebben gemaakt 
voor revalidatie die niet worden vergoed. Bron: RTL Nieuws, 29 december 2021. 

 

Bij meerdere vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog waren de rijen zo lang dat de wachttijden 
opliepen tot minimaal twee uur. © MaRicMedia / Iwan van Dun 
 
Baarle-Hertog overspoeld door Nederlanders die vuurwerk willen kopen: 
‘Dit is een bizar jaar’ 
 
Tijdens de coronapandemie is in Nederland bijna al het vuurwerk verboden. En dat merken 
ze vlak over de grens. In Baarle-Hertog is het al weken enorm druk met Nederlanders die nog 
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snel wat pijlen en andere knallers willen halen bij een gespecialiseerde winkel. Bij sommige 
winkels wachten klanten woensdag zelfs minimaal twee uur.  
 
Het is woensdag zelfs zo druk in Baarle-Hertog, dat de Belgische politie met zeker vijf auto's 
door de straten reed om te kijken of de verkoop van het vuurwerk in goede orde verloopt. De 
stoepen voor een drietal vuurwerkwinkels staan vol met rijen Nederlanders. Bron: AD, 30 
december 2021. 
 

 
 
 
De 60-plussers van Bathmen stonden dinsdag 21 december tot buiten in de rij om versneld 
hun coronabooster te halen. De prikactie was een samenwerking tussen woon-, zorg- en 
dienstencentrum ’t Dijkhuis, Carinova, de GGD, Bathmense (oud)huisartsen, vrijwilligers van 
’t Cultuurhuus en de gemeente Deventer. © Ronald Hissink 
 
Bathmen gaf duizend inwoners een boosterprik, tot de wintersporters 
zich meldden 
 
In drie dagen tijd zijn in Bathmen duizend coronaboosterprikken gegeven. Het plaatselijke 
woonzorgcentrum ’t Dijkhuis kreeg vorige week groen licht van de GGD om op eigen 
gelegenheid haar inwoners te vaccineren. ‘We zijn gekomen tot geboortejaar 1970, daarna 
kwamen de wintersporters zich melden’, blikt directeur Jackie van Beek terug. 
 
Een mooie, snelle actie die goed is verlopen, omschrijft Van Beek. Nadat de inwoners van het 
woonzorgcentrum in rap tempo werden gevaccineerd, wilde de directeur graag doorpakken. 
‘Waarom prikken we de rest van het dorp ook niet meteen?’, dacht ze. Bron: De Stentor, 30 
december 2021. 

Totaal ruim 3,7 miljoen boosterprikken gezet, dagrecord voor GGD 

Ruim 3,7 miljoen mensen hebben inmiddels een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. 
Dat zijn er bijna 750.000 meer dan de stand afgelopen zondag en bijna 1,4 miljoen meer dan 
een week geleden. Bijna een kwart van alle volwassenen heeft een oppepprik gekregen. 

Vertrekkend coronaminister Hugo De Jonge heeft de nieuwe stand donderdag 
bekendgemaakt. De GGD'en hebben woensdag een dagrecord gevestigd. Zij zetten toen 
253.760 oppepprikken. 
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In totaal hebben de GGD'en nu bijna 3,1 miljoen boosterprikken gezet. Aanvankelijk waren 
dit mobiele ouderen en mensen die in bijvoorbeeld verpleeghuizen werken, maar inmiddels 
worden ook dertigers, veertigers en vijftigers gevaccineerd. 

Daarnaast hebben bijna 650.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of 
ziekenhuis. Bij de instellingen gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuisbewoners of mensen met 
het syndroom van Down. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen artsen en verpleegkundigen, 
huisartsen en ambulancepersoneel. 

Ook hebben zo'n 130.000 mensen een aanvullende vaccinatie gekregen. Deze mensen hebben 
een ernstige afweerstoornis waardoor ze na de eerste twee prikken misschien niet genoeg 
bescherming tegen het coronavirus hebben opgebouwd. Dat aantal stijgt nauwelijks nog. 

De overheid wil dat elke volwassene die ervoor in aanmerking komt voor eind januari de kans 
heeft gehad om een boosterprik te krijgen. Om dat te halen, moet het priktempo nog iets 
verder worden opgevoerd, naar ongeveer 1,5 miljoen vaccinaties per week. 

Mensen kunnen nog geen boosterprik krijgen wanneer ze in de laatste drie maanden corona 
hebben gehad. Dat gaat om ongeveer 1,1 miljoen mensen. Enkele honderdduizenden mensen 
die in de laatste drie maanden een coronavaccinatie hebben gekregen, moeten ook nog even 
wachten op hun boosterprik. Bron: ANP, 30 december 2021.  

Bijna 15.000 positieve coronatests, gemiddelde stijgt opnieuw 

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 14.868 positieve uitslagen van 
coronatests geregistreerd. Het gemiddelde stijgt daardoor voor de tweede dag op rij, na meer 
dan drie weken van onafgebroken daling.  

De Omikron-variant van het coronavirus is inmiddels dominant in Nederland. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht daarom dat het aantal 
besmettingen de komende tijd verder oploopt. Dat zou dan ook kunnen leiden tot meer 
ziekenhuisopnames.  

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht over 88.195 positieve tests. Dat komt 
neer op gemiddeld bijna 12.600 nieuwe gevallen per dag.  

Amsterdam telde afgelopen dag de meeste nieuwe besmettingen. In de hoofdstad werd het 
virus bij 914 inwoners vastgesteld. Rotterdam registreerde 790 bevestigde besmettingen en 
Den Haag 473. Daarna volgen Tilburg (260) en Utrecht (238). In drie gemeenten testte 
niemand positief.  

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur bericht dat 40 mensen aan de gevolgen van hun 
besmetting zijn overleden. De gemeenten Amsterdam, Utrecht, Deventer en Het Hogeland 
hadden elk twee sterfgevallen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet 
zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Het kan soms gebeuren dat dit pas na een 
tijdje wordt doorgegeven.  

In de afgelopen week zijn 275 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 40 per dag. Dat is 
vergelijkbaar met de afgelopen periode.  Bron: ANP, 30 december 2021. 

Laagste aantal Covidpatiënten in ziekenhuizen sinds half november 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag voor de derde dag 
op rij gedaald, tot minder dan 1900. In totaal liggen er nu nog 1857 patiënten met Covid-19, 
het laagste aantal sinds 13 november. Dat zijn er 108 minder dan woensdag, zo valt op te 
maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 
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Voor de kerst lagen er geruime tijd meer dan 2000 Covidpatiënten in de ziekenhuizen. Precies 
één jaar geleden, op 30 december 2020, waren het er 2714. Dat is ruim 31 procent meer dan 
nu. 

Of de daling van de afgelopen dagen doorzet is nog uiterst onzeker. Dat hangt vooral af van 
hoe het verder gaat met de Omikron-variant van het coronavirus, die inmiddels dominant is 
in Nederland. ‘We volgen de impact van de Omikron-variant op de besmettingscijfers 
nauwgezet. De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, maar de 
verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten in januari hierdoor weer zal stijgen’, 
aldus het LCPS in een toelichting. 

Op de intensive cares liggen momenteel 492 mensen met corona, 23 minder dan woensdag. 
De laatste keer dat er minder dan 500 coronapatiënten op de ic's lagen was 23 november. Op 
de verpleegafdelingen liggen nog 1365 mensen met de longziekte, 85 minder dan woensdag. 

In de afgelopen 24 uur zijn er 19 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic's. Dat is 
het laagste aantal in meer dan anderhalve maand. Op de verpleegafdelingen werden 137 
nieuwe Covidpatiënten binnengebracht.  

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten over 
verschillende regio's worden verdeeld. Woensdag werden vier mensen naar een andere regio 
in Nederland verplaatst. Afgelopen tijd zijn er ook patiënten overgebracht naar Duitse 
ziekenhuizen om de druk op de zorg hier te verlichten. Daar liggen nu nog dertien Nederlandse 
coronapatiënten. Bron: ANP, 30 december 2021. 

Quarantaine onder druk door Omikron: 'We leggen zo het hele land plat' 

Van de Verenigde Staten tot Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, over de hele wereld staan 
landen voor een nieuw coronaprobleem. Door de Omikron-variant lopen de besmettingen zo 
hard op dat enorme aantallen mensen in quarantaine moeten. En dat brengt kritieke 
infrastructuur in gevaar. ‘We riskeren het hele land lam te leggen.’ 

‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt’, zei de Franse gezondheidsminister Olivier Véran 
onlangs tijdens een briefing. ‘Afgelopen 24 uur testten 208.000 mensen positief op corona. 
Dat komt neer op meer dan twee Fransen per seconde.’ 

'Duizelingwekkend' noemde Olivier Véran het landelijke (én Europese) record. Maar met de 
kerstdagen nog maar net achter de rug dreigt het aantal besmettingen in Frankrijk nog veel 
verder toe te nemen. Dus staan er, net als vlak voor kerst, erg lange rijen bij de testcentra.  

De enorme aantallen tests helpen ongetwijfeld om de Omikron-variant enigszins af te remmen. 
Maar zoals op onderstaande grafiek te zien is, stijgt het aantal besmettingen in landen om ons 
heen evengoed explosief. 

Een opmars die door het ogenschijnlijk mildere verloop en de hoge vaccinatiegraad op dit 
moment nog niet voor rampscenario's in de ziekenhuizen zorgt. Dat is goed nieuws, omdat 
het voorkomen van onhoudbare druk op de zorg de hoogste prioriteit heeft. Maar er ontstaat 
nu wel een heel nieuw probleem. 

Want alle positief getesten – en de mensen die bij ze in de buurt waren – moeten in 
quarantaine. In het geval van Frankrijk gaat het dus om honderdduizenden mensen. Voor 
Fransen die daardoor vanuit huis moeten werken, is dat hoogstens even vervelend. 

Maar zulke enorme aantallen besmettingen raken ook sectoren die onmisbaar zijn om een 
land draaiende te houden. Denk aan cruciale beroepen zoals zorgmedewerkers, agenten en 
brandweerlieden. Maar ook de transportsector, scheepvaart en mensen die verantwoordelijk 
zijn voor verdeling van gas en elektriciteit.   
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Om ervoor te zorgen dat die sectoren blijven draaien, aldus het Italiaanse OMT de overheid op 
om in te grijpen. Zo zouden Italianen met een essentieel beroep, en die al een boosterprik 
ontvingen, niet in quarantaine hoeven na contact met een besmet iemand. Wel zouden ze een 
week lang een FFP2-masker moeten dragen. Allemaal onder voorwaarde dat ze geen 
symptomen hebben.  

 

© RTL Nieuws  

Voor Italianen zonder essentieel beroep die in contact zijn geweest met een besmet iemand, 
zou de quarantaine ook moeten veranderen. Het Italiaanse OMT stelt voor om de isolatie dan, 
als ze al een boosterprik ontvingen, te halveren van 10 dagen naar 5. Als ze positief testten, 
bedraagt de quarantaine 7 dagen en mag de persoon in kwestie na een negatieve test weer 
naar buiten.  

De gevolgen van de huidige quarantaineregels zijn nu al zichtbaar. Zo ligt in de regio Ligurië 
tot en met 9 januari een groot deel van het lokale treinverkeer plat. ‘Treinen geannuleerd 
wegens gebrek aan personeel en 21.000 Liguriërs gedwongen naar huis, we kunnen het land 
niet blokkeren met quarantaines van positieve contacten’, tweet Giovanni Toti, de president 
van de regio. 

‘Covid is veranderd en het grootste deel van de bevolking is gevaccineerd, we moeten de 
maatregelen herzien om dit aan te pakken’, roept de regiopresident op. Samen met de andere 
regio's roept hij de regering op de quarantaineregels aan te passen. 

Het Amerikaanse RIVM kortte eerder deze week al de quarantaines in. Mensen zonder 
symptomen hoeven zich geen 10 maar 5 dagen te isoleren. En mensen met een boosterprik 
hoeven helemaal niet in quarantaine maar moeten wel 10 dagen lang een mondkapje dragen. 
‘Die verandering is gemotiveerd door het wetenschappelijke bewijs dat de overdracht van het 
virus meestal vroeg in het ziekteverloop plaatsvindt’, aldus het advies. 

‘De overdracht van het virus gebeurt meestal in de eerste twee dagen voorafgaand aan het 
begin van de symptomen en twee tot drie dagen daarna.’ De kans is groot dat de aanpassingen 
worden doorgevoerd. Want ook in de VS vrezen ze vanwege de recordaantallen besmettingen 
voor het vastlopen van het land. 
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Dezelfde oproep klinkt in het Verenigd Koninkrijk. Maar ondanks het verzoek van medische 
experts en onderzoekers houdt het kabinet van premier Boris Johnson vast aan de huidige 
quarantaineregels. ‘We hebben het onlangs van 10 dagen teruggebracht naar 7’, aldus 
minister Chloe Smith bij het ontbijtprogramma van de BBC. ‘We zijn niet van plan dat verder 
aan te passen.’ 

In ons land werden, vanwege de Omikron-variant, de quarantaineregels vlak voor de kerst 
strenger. Mensen die nauw contact hadden met een besmet persoon en gevaccineerd of 
genezen zijn van het coronavirus, moeten 10 dagen in quarantaine. Wel mag je bij een 
negatieve test op de vijfde dag na het nauwe contact de zelfisolatie beëindigen. Bron: RTL 
Nieuws, 30 december 2021. 

 

Mark Rutte toonde de beelden waarop hij zijn prik krijgt op zijn Twitter-account. © Twitter 
Mark Rutte 
 
Rutte haalt boosterprik in World Forum: ‘Hulde voor al die mensen die 
keihard werken’ 
 
Demissionair minister-president Mark Rutte heeft donderdag zijn zogeheten ‘oppepprik’ 
gehaald. Rutte deed dat in de nieuwe XL-priklocatie in het World Forum in Den Haag, schuin 
tegenover het Catshuis. 
 
Op Twitter toont de demissionair premier de beelden van zijn boosterprik in Den Haag. ‘Haal 
de boosterprik, net als ik - in mijn geval van Moderna’, meldt Rutte op het sociale medium. 
‘Zo bescherm je jezelf en je omgeving, en zorgen we samen dat de druk op de zorg afneemt.’ 
 
Rutte bedankte ook het zorgpersoneel dat zich ontfermt over de prikcampagne. ‘Hulde voor al 
die mensen die keihard werken om dit boosteroffensief goed te laten verlopen’, aldus de 
demissionair premier. 
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Mark Rutte bij de balie van het World Forum in Den Haag. © Twitter Mark Rutte 

Ruim 3,7 miljoen mensen hebben inmiddels een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. 
Dat zijn er bijna 750.000 meer dan de stand afgelopen zondag en bijna 1,4 miljoen meer dan 
een week geleden. Bijna een kwart van alle volwassenen heeft een oppepprik gekregen. 

Vertrekkend coronaminister Hugo De Jonge heeft de nieuwe stand donderdag 
bekendgemaakt. De GGD’en hebben woensdag een dagrecord gevestigd. Zij zetten toen 
253.760 oppepprikken. 

In totaal hebben de GGD’en nu bijna 3,1 miljoen boosterprikken gezet. Aanvankelijk waren 
dit mobiele ouderen en mensen die in bijvoorbeeld verpleeghuizen werken, maar inmiddels 
worden ook dertigers, veertigers en vijftigers gevaccineerd. 

Daarnaast hebben bijna 650.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of 
ziekenhuis. Bij de instellingen gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuisbewoners of mensen met 
het syndroom van Down. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen artsen en verpleegkundigen, 
huisartsen en ambulancepersoneel. Bron: AD, 30 december 2021. 

 

 

@ AD 

Illegaal knipuurtje bij kapper Glenn in Glanerbrug: ‘Mijn actie is een 
beetje brutaal, maar hard nodig’ 
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Door het hele land voeren kappers vandaag actie tegen de sluiting van hun salons. Kapper 
Glenn Garside uit Glanerbrug gaat nog een stap verder: een illegaal knipuurtje met echte 
klanten. Best spannend, zegt-ie. „Een boete van 10.000 euro is geen leuk cadeautje.’ 

Ook zijn Hair by Glenn sloot op 19 december de deuren. De derde lockdown. „En weer in de 
drukste periode van het jaar.’ Kapper Glenn Garside slaakt een diepe zucht. 

Ondernemerscollectief ‘Ik kan niet meer - Knippen’ is het nu ook zat. ‘De reserves zijn op en 
zo gaan we ten onder’ en ‘We moeten open om onze schulden te betalen en ontslagen en 
faillissementen te voorkomen’, zo luiden de protestkreten. De kapper uit Glanerbrug sloot zich 
net als veel andere collega’s uit de regio aan bij deze landelijke actie. En tegen alle adviezen 
in werkt hij vandaag niet met etalagepoppen, maar met echte klanten. „Heel eerlijk? Ik ben 
wel een beetje zenuwachtig.’ Bron: AD, 30 december 2021. 

Britten die in de EU wonen kunnen rond de jaarwisseling ongehinderd 
door Frankrijk reizen om terug te keren naar hun vaderland 

Britten die in de EU wonen, kunnen rond de jaarwisseling ongehinderd door Frankrijk reizen 
om terug te keren naar hun vaderland. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse 
Zaken bevestigd na aanvankelijke verwarring over inreisbeperkingen, melden Franse media. 
Het ministerie heeft de grensbewakers opgedragen tolerant en behulpzaam te zijn voor Britten 
op doorreis. 

De Britse regering had Parijs donderdag om opheldering gevraagd na waarschuwingen 
van Eurotunnel en scheepvaartmaatschappij P&O dat Britten alleen nog door de 
Kanaaltunnel of met een veerboot naar Frankrijk kunnen als ze een zeer dringende reden 
hebben door het land te reizen of aantoonbaar in Frankrijk wonen. Dat was volgens 
Eurotunnel en P&O vanwege nieuwe coronabeperkingen voor reizigers in verband met de 
virusvariant Omikron. 

De Franse regering zou recent de regels hebben aangepast, waardoor ook Britten die in een 
ander EU-land dan Frankrijk wonen, niet meer over land door Frankrijk naar hun woning 
zouden kunnen reizen. Britten die in de EU met kerstvakantie zijn vreesden ook dat ze niet 
meer door Frankrijk terug konden rijden. 

Maar in Parijs werd door een anonieme zegsman stellig tegengesproken dat er deze maand 
nieuwe coronaregels bij zijn gekomen. Het Verenigd Koninkrijk is geen lid meer van de EU en 
Britten vallen dus onder andere regels dan mensen uit de EU, aldus de functionaris. De regels 
zouden door de grensbewaking nu mogelijk strenger worden toegepast, maar Eurotunnel 
bevestigde donderdagmiddag ook dat dit in ieder geval rond de jaarwisseling toch niet het 
geval is. Na die tijd zou een strenge controle op reizende Britten wel tot gevolg hebben dat 
Frankrijk voornamelijk nog enkel Britten toelaat die in Frankrijk wonen. Bron: AD, 30 
december 2021. 

Bezoekers van Disneyland Paris kregen vandaag een uitgeklede versie 
van de kerstparade te zien 

Bezoekers van Disneyland Paris kregen vandaag een uitgeklede versie van de kerstparade te 
zien. Door corona-uitbraken onder het personeel ontbraken maar liefst vijftien Disney-
figuren in Mickey's Dazzling Christmas Parade. Ook een groot aantal dansers was afwezig, 
verklaarden ingewijden tegenover attractieparkensite Looopings.  

Aan de parade doen normaal gesproken zo'n zestig acteurs en dansers mee. Door de positieve 
besmettingen ontbraken vrijdag Stitch, Clarice van Knabbel en Babbel, de biggetjes Knir, Knar 
en Knor, Goofy's zoon Max Goof, Katrien Duck, Dagobert Duck, de neefjes Kwik, Kwek en 
Kwak, Assepoester, Rapunzel, Iejoor en Tinkelbel. Een YouTube-video laat zien wat er 
overbleef van de parade zonder de vijftien personages. Bron: AD, 30 december 2021. 
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Corona-uitbraken onder Disney-personeel: vijftien Disney-figuren 
ontbreken in parade 

Bezoekers van Disneyland Paris kregen vandaag een uitgeklede versie van de kerstparade 
voorgeschoteld. Door corona-uitbraken onder het personeel ontbraken maar liefst vijftien 
Disney-figuren in Mickey's Dazzling Christmas Parade. Ook een groot aantal dansers was 
afwezig. 

Mickey's Dazzling Christmas Parade is in de kerstperiode twee keer per dag te zien. Er doen 
normaal gesproken zo'n zestig acteurs en dansers aan mee. Veel van hen kunnen momenteel 
echter niet aan het werk door coronabesmettingen, melden ingewijden aan Looopings. 

  
 

Daardoor misten in de parade van vandaag Stitch, Clarice van Knabbel en Babbel, de biggetjes 
Knir, Knar en Knor, Goofy's zoon Max Goof, Katrien Duck, Dagobert Duck, de neefjes Kwik, 
Kwek en Kwak, Assepoester, Rapunzel, Iejoor en Tinkelbel. Een YouTube-video laat zien wat 
er overbleef van de parade zonder de vijftien personages. 

Niet eerder deden er zo weinig Disney-personages mee aan de nieuwe kerstparade. Bovendien 
stopten de wagens niet voor showelementen op Central Plaza en Town Square. De plek van 
Tinkelbel was ingenomen door een willekeurig kerstelfje uit een oude Disney-productie. Het 
kerstseizoen duurt nog tot en met zondag 9 januari. Bron: Looopings.nl, 30 december 2021. 

 

@ Looopings 
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Mensen die voor GGD worden ingehuurd moeten hetzelfde betaald 
krijgen als medewerkers die in dienst zijn 

Vakbond CNV wil dat mensen die voor de GGD telefoonlijnen bemannen en worden ingehuurd 
door zogenoemde facilitaire contactcenters hetzelfde betaald krijgen als medewerkers die dat 
werk ook doen maar in dienst zijn bij de GGD. Nu krijgen ingehuurde krachten minder betaald 
dan werknemers in dienst van de GGD. Ook vallen ze niet onder dezelfde gemeentelijke cao. 
Daarin is voor komend jaar een hoger uurloon afgesproken voor de medewerkers in dienst. 
Bovendien loopt de huidige cao waaronder de ingehuurde mensen vallen eind dit jaar af en er 
is nog geen nieuwe. 

Volgens de bond had de GGD na het uitbreken van de coronapandemie in 2020 een groot 
personeelstekort en is dat met een Europese aanbesteding aangevuld. Onder meer leden van 
de Werkgevers Facilitaire Contactcenters (WFC) hebben de GGD van extra personeel voorzien. 
Deze werknemers traden niet in dienst bij de GGD en vielen dus ook niet onder de GGD-cao. 

Volgens de bond is de WFC-cao ‘bepaald geen vetpot’ en loopt die bovendien af aan het einde 
van het jaar. ‘Het is maar de vraag of er in 2022 een nieuwe komt’, aldus CNV-bestuurder 
Roderik Mol. Mol wil graag dat de ingehuurde medewerkers in het nieuwe jaar evenveel 
ontvangen ‘in plaats van de schamele 10 euro zonder pensioen nu.’ ‘Het is gewoon raar dat 
mensen die hetzelfde werk doen in het contactcenter minder betaald krijgen dan collega's in 
dienst’, aldus Mol. Bron: AD, 30 december 2021. 

FDA gaat boostervaccinaties voor 12 tot 15-jarigen goedkeuren 

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA gaat boostervaccinaties voor 12 tot 15-jarigen 
goedkeuren. The New York Times meldt op basis van bronnen dat de tieners een derde prik 
tegen het coronavirus met het middel van Pfizer/BioNTech kunnen krijgen. 

De krant schrijft ook dat mensen al na vijf maanden een boostervaccinatie kunnen krijgen in 
plaats van na zes maanden. Kinderen tussen de vijf en elf jaar kunnen een booster halen als 
ze een slechtere weerstand hebben. 

De FDA stemt waarschijnlijk volgende week over de voorstellen, maar de verwachting van The 
New York Times is dat het wordt goedgekeurd. De verruiming van de boostervoorwaarden 
wordt genomen tijdens een hevige opleving van het aantal besmettingen door de Omikron-
variant van het coronavirus. Momenteel is ruim zeventig procent van de Amerikanen ouder 
dan twaalf jaar twee keer ingeënt tegen het virus. Bron: AD, 30 december 2021. 

Amerikaanse vliegmaatschappijen hebben vlak voor oudjaar meer dan 
duizend vluchten geschrapt 

Amerikaanse vliegmaatschappijen hebben vlak voor oudjaar meer dan duizend vluchten 
geschrapt. De luchtvaart heeft nog altijd last van stijgende coronabesmettingen en de snelle 
verspreiding van de Omikron-variant. Die zorgen voor veel zieken en dus 
personeelstekorten. Intussen kan winters weer aankomend nieuwjaarsweekend ook voor 
problemen zorgen. 

JetBlue Airways schrapte 175 vluchten, goed voor bijna een vijfde van zijn totale aantal, aldus 
trackingwebsite FlightAware. United Airlines schrapte bijna 200 vluchten en dat is bijna 10 
procent van zijn vluchtschema. Aan het einde van donderdagochtend kwam het totaal aantal 
geannuleerde vluchten uit op 1086, meer dan het totale aantal geschrapte vluchten een dag 
eerder. Voor de komende dagen wordt in delen van de Verenigde Staten zware regenval en 
sneeuw verwacht. Voor vrijdag zijn al meer dan 500 vluchten geannuleerd en meer dan 100 
voor zaterdag. 

Met kerst werden om soortgelijke redenen al bijna 6000 vluchten geannuleerd. Ook liepen 
duizenden vluchten vertraging op. De verkorte quarantaineperiode in de Verenigde Staten 
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levert volgens de vliegmaatschappijen hopelijk verlichting op voor het personeel. Mensen die 
geen klachten hebben mogen in plaats van tien dagen al na vijf dagen uit quarantaine, meldde 
de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC maandag. 

Kenners denken niet dat de geannuleerde vluchten veel gevolgen zullen hebben voor de 
inkomsten van de vliegmaatschappijen. De meeste vluchten zullen worden omgeboekt en 
vliegmaatschappijen zullen misschien grotere vliegtuigen inzetten om meer vluchten te 
kunnen uitvoeren. 

Ook grote Europese vliegmaatschappijen schrapten al vluchten vanwege de snelle 
verspreiding van de Omikron-variant. Zo schrapte het Duitse Lufthansa al tien procent van 
de winterdienstregeling en kondigde het Ierse Ryanair aan het aantal vluchten in januari met 
een derde te verminderen. Bij Lufthansa zijn veel piloten ziek. De buffer die de 
vliegmaatschappij naar eigen zeggen had opgebouwd was door quarantainegevallen sterk 
verminderd. Daarnaast willen veel mensen familie bezoeken met de feestdagen, wat tot een 
piek in vluchten leidt sinds begin december. Bron: AD, 30 december 2021. 

Mensen moeten cruiseschepen mijden ook al zijn ze gevaccineerd tegen 
het coronavirus 

Mensen moeten cruiseschepen mijden, ook al zijn ze gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat 
stelt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC na een reeks uitbraken. Volgens de CDC kan 
het virus zich makkelijk verspreiden op de schepen. Het is een nieuwe grote klap voor de 
sector, die het sinds het begin van de pandemie al moeilijk heeft. 

De CDC hield maandag nog meer dan zestig cruiseschepen in de gaten vanwege 
coronabesmettingen aan boord. Een aantal schepen is geweigerd bij verschillende havens in 
het Caribische gebied. Zo mocht de Odyssey of the Seas van Royal Caribbean International, 
waar vorige week 55 mensen positief hadden getest, niet aanmeren in Curaçao en Aruba. De 
Carnival Freedom van Carnival Cruises werd vanwege een aantal coronagevallen geweerd in 
Bonaire. 

Door de coronapandemie waren cruises meer dan een jaar stilgelegd. Cruiseschepen mogen 
sinds juni weer uitvaren en aan boord gelden coronamaatregelen. Werknemers en passagiers 
moeten bovendien gevaccineerd zijn om te mogen meevaren. Bron: AD, 30 december 2021. 

Mogelijk nog twee extra prikken: is al dat gebooster wel goed voor je 
immuunsysteem? 

Terwijl de boostercampagne volop aan de gang is, houdt het kabinet rekening met in het 
uiterste geval nog twee vaccinatierondes in 2022. Al dat gebooster, is dat überhaupt goed voor 
de mens? En heb je van een boosterprik meer last dan van de eerdere vaccinaties? 

Nóg twee extra coronaprikken in 2022, is dat niet wat overdreven? 

‘Als je het mij vraagt: een beetje wel’, reageert medisch immunoloog Ger Rijkers van het 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. ‘Het is natuurlijk goed om rekening te houden 
met zo’n scenario, maar ik verwacht niet dat er voor het einde van 2022 een nieuwe 
boostercampagne nodig is.’ Bron: AD, 30 december 2021.  

Ikea heeft de prijzen van een deel van zijn producten verhoogd 

Ikea heeft de prijzen van een deel van zijn producten verhoogd. Dat bevestigt het Zweedse 
bedrijf na eerdere berichtgeving van de Britse krant The Guardian. Het is volgens Ikea nodig 
om de hogere prijzen die het moet betalen voor grondstoffen en transport door te gaan 
berekenen aan de klant. Wereldwijd gaat het om een gemiddelde prijsstijging van negen 
procent. Met welk percentage de prijzen in Nederland zullen stijgen, wil Ikea niet zeggen 
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‘Een percentage zegt namelijk weinig, omdat we meer dan 10.000 producten in ons 
assortiment hebben in ver uiteenlopende prijsklassen’, zegt een woordvoerster. Ikea, maker 
van onder meer de boekenkast Billy en het bed Malm, kijkt per product en productfamilie 
onder meer naar wat de concurrentie doet en wat de prijzen zijn bij Ikea in andere landen. 
‘We beschermen de prijs van onze populaire iconische producten ten opzichte van de 
concurrentie.’  

In september werd al bekend dat Ikea last heeft van de wereldwijde problemen in de 
toeleveringsketen, die onder meer worden veroorzaakt door de coronacrisis. Daardoor 
verdwenen sommige producten in ieder geval voor een periode helemaal uit het assortiment. 
Het bedrijf verwachtte toen dat niet nodig zou zijn de hogere grondstofprijzen door te 
berekenen aan de consument. 

Ikea liet in oktober weten dat het erop rekent dat de problemen in de toeleveringsketen en de 
daarmee gepaard gaande tekorten in de voorraden nog zeker tot midden volgend jaar zullen 
aanhouden. Grootste uitdaging van het bedrijf is om goederen uit China verscheept te krijgen. 
Het bedrijf wilde de extra kosten voor onder andere het transport toen nog steeds niet 
doorberekenen aan klanten. Ikea ziet zich nu wel genoodzaakt de prijzen te verhogen omdat 
het ‘niet immuun is voor de macro-economische ontwikkelingen’, aldus de woordvoerster. 
Bron: AD, 30 december 2021.  

 

Loslippigheid komt Diederik Gommers regelmatig op kritiek te staan 

Diederik Gommers zorgde vandaag onbedoeld voor verwarring met een aantal opmerkelijke 
uitspraken, en dat is bepaald niet voor het eerst. Zijn positie binnen het OMT zit de praatgrage 
ic-arts soms danig in de weg. Wat dat betreft wordt 2022 in elk geval een ander jaar. 

Woensdag liet de Rotterdamse ic-arts zich bij Nujij ontvallen dat hij even getwijfeld had over 
zijn eigen boosterprik. Daarna stelde hij bij De Balie dat covid ‘peanuts’ is, ‘een virus van niks 
eigenlijk.’ ‘We sluiten elkaar op, maar we worden er niet ziek van.’ Bron: AD, 30 december 
2021. 
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Diederik Gommers. © ANP / Hollandse Hoogte / Arie Kievit 

Gevaccineerden die vanuit VK naar Duitsland reizen hoeven niet meer in 
quarantaine na aankomst 

Volledig gevaccineerde mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland 
reizen hoeven vanaf 4 januari niet meer in quarantaine na aankomst. Zij hoeven ook geen 
negatief testbewijs meer te hebben. 

Duitsland versoepelt de regels, omdat het Verenigd Koninkrijk vanaf dan geen 
virusvariantgebied meer is maar een hoogrisicogebied. Momenteel moeten mensen uit het 
Verenigd Koninkrijk nog veertien dagen in quarantaine na aankomst in Duitsland, ongeacht 
de vaccinatiestatus. 

 

In het Verenigd Koninkrijk komen er dagelijks nog veel nieuwe coronabesmettingen 
bij, woensdag was er een recordaantal besmettingen van 183.037. In Duitsland lijkt de piek 
van de huidige besmettingsgolf achter de rug. 
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De Duitse gezondheidsdienst RKI heeft een lijst waarop de landen staan die een aparte status 
hebben, zoals virusvariantgebied. Ook worden daar de bijbehorende maatregelen 
gepubliceerd. Nederland geldt als virusvariantgebied voor Duitsland. Daar horen de strengste 
regels bij, zoals veertien dagen in quarantaine na aankomst. Bron: AD, 30 december 2021. 

Duitse militair die een dreigvideo maakte is opgepakt 

Een Duitse militair die een dreigvideo maakte waarin hij de overheid oproept om de verplichte 
coronavaccinatie voor militairen terug te draaien, is opgepakt. Hij wordt verdacht van in het 
openbaar aanzetten tot misdaden. 

‘Dit is een waarschuwing’, zei de man in een video waarin hij oproept tot het beëindigen van 
alle coronamaatregelen.  

‘Een video van een vermoedelijke militair gaat rond op het internet. De bedreigingen die hij 
uit zijn onacceptabel’, aldus het Duitse ministerie van Defensie in reactie op de dreigementen. 

Een expert op het gebied van rechtsextremisme zei dat de man, die zegt een sergeant te 
zijn, eerder al gewelddadige bedreigingen heeft geuit tegen de overheid en dat hij eerder heeft 
opgeroepen om te strijden tegen de coronamaatregelen. Bron: AD, 30 december 2021. 

Zacht weer, vuurwerkverbod en corona: hoe gaat politie de jaarwisseling 
in? 

De komende jaarwisseling heeft een aantal gelijkenissen met de vorige: ook nu waart het 
coronavirus rond, is er een lockdown van kracht en geldt er een vuurwerkverbod. Toch wordt 
deze Oud en Nieuw extra spannend voor de politie, denkt coronacommandant bij de nationale 
politie Willem Woelders. Want 2021 wordt vrijdagavond afgesloten met zeer zacht weer, na 
een jaar met een reeks geweldsincidenten tegen de politie. 

Met onder meer de recente rellen in Rotterdam en de rellen tijdens de avondklok in het 
achterhoofd, hoopt de commandant dat dit soort geweld bij de jaarwisseling achterwege blijft. 
‘Maar we prepareren ons er wel op.’ 

Het geweld van kleine groepen is het afgelopen jaar ‘enorm toegenomen’, zegt Woelders in 
het NOS Radio 1 Journaal. ‘Het gaat om zwaar vuurwerk, met stenen gooien, en acties gericht 
tegen de politie.’ 

Voor de politie is nieuwjaar bij voorbaat al het grootste evenement van het jaar. ‘In alle 
eenheden wordt Oud en Nieuw gevierd’, legt Woelders uit. En het weer lijkt dit jaar voor de 
hulpdiensten niet mee te werken. Het blijft droog en wordt met 8 a 10 graden rond 
middernacht zeer zacht. Woelders: ‘Als het pijpenstelen regent, blijven mensen vaker binnen. 
Met mooi weer blijven mensen langer op straat.’ 

Ook Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, zegt dat het weer zeker een rol 
speelt. Volgens Struijs scheelt kouder weer en regen de helft van de meldingen. ‘Alle 
politiemensen die dienst hebben met nieuwjaar, kijken even naar de weersverwachting.’ 

Er zullen mensen zijn die integer nieuwjaar gaan vieren. Maar de signalen wijzen erop dat 
mensen een uitlaatklep zoeken, volgens Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse 
Politiebond. 

Een andere zorg van Struijs is dat het vuurwerkverbod massaal wordt genegeerd. Het illegale 
vuurwerk dat online wordt verkocht is steeds groter en zwaarder, en opsporingsdiensten 
nemen steeds meer illegaal vuurwerk in beslag, bleek eerder deze maand. ‘Er wordt zoveel 
onderschept, maar natuurlijk ook zoveel niet’, zegt Struijs. ‘Iedereen die in een stad woont 
kan beamen dat er iedere avond gewoon vuurwerk wordt afgestoken.’ 
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De politie controleert tijdens de jaarwisseling vooral op excessen. ‘Daar waar het uit de hand 
loopt. Dan moet je echt denken aan ruzie en overlast.’ Ook de feestjes staan op de radar van 
de politie; volgens Struijs worden ‘op de raarste plekken’ online feestjes aangekondigd. ‘Er 
zullen mensen zijn die integer nieuwjaar gaan vieren’, zegt de voorzitter. ‘Maar de signalen 
wijzen erop dat mensen een uitlaatklep zoeken. Twee jaar corona is natuurlijk erg lang, vooral 
voor jongeren.’ 

Woelders zegt dat hij een hoop mensen in dienst heeft vrijdagavond en -nacht. ‘Ongeveer 
hetzelfde aantal als vorig jaar. En we zorgen dat collega's goed beschermd zijn, met op maat 
gemaakte oordoppen en veiligheidsbrillen.’ 

Ook de Rotterdamse brandweer bereidt zich voor op geweld. Als er ernstige ongeregeldheden 
uitbreken, kan de brandweer een nieuwe gepantserde brandweerauto inzetten. De wagen 
maakt deel uit van het Quick Response Team (QRT); op het voertuig zijn ijzeren roosters 
aangebracht en de QRT-leden zijn uitgerust met speciale beschermingsvesten. 

Al met al hoopt Struijs ‘dat het geen veldslag wordt.’ ‘Ik hoop het echt oprecht voor alle 
politiemensen’, zegt hij. ‘Er is zo veel zwaar vuurwerk. En veel drugs en drank, dus mensen 
zijn van nature al onbeheersbaarder. Ik houd m'n hart vast.’ Bron: NOS, 30 december 2021. 

Van kwaad tot erger bij Barça met nóg drie besmettingen, corona slaat 
ook toe in Madrid 

Het coronavirus heeft toegeslagen bij FC Barcelona. Woensdag meldde de Spaanse topclub al 
vier positief geteste spelers, gisteren kwamen daar al drie namen bij en vandaag zijn er nóg 
drie spelers positief getest. Ook bij kampioen Atlético Madrid en koploper Real Madrid zijn vijf 
spelers besmet met het virus. 

FC Barcelona maakte woensdag bekend dat verdedigers Clement Lenglet, Jordi Alba, Dani 
Alves en Alejandro Baldé het coronavirus hadden opgelopen. Gisteren kwamen daar de namen 
verdediger Samuel Umtiti, middenvelder Gavi en aanvaller Ousmane Dembélé bij en vandaag 
maakt de Catalaanse club ook bekend dat Sergiño Dest, Philippe Coutinho en Abde Ezzalzouli. 
Voor laatstgenoemde dringt de tijd, hij is geselecteerd voor Marokko voor het toernooi om de 
Afrika Cup dat volgende maand plaatsvindt. 

FC Barcelona had een weekje ‘winterstop’, maar na de kerst moesten de spelers zich weer 
melden op het trainingscomplex van de club. Daar ging het de afgelopen dagen dus mis. Barça 
speelde op 21 december de uitwedstrijd bij Sevilla (1-1) en hervat de competitie komende 
zondag weer met de uitwedstrijd bij Real Mallorca. Op woensdag 5 januari volgt de 
bekerwedstrijd bij Linares Deportivo, dat koploper is in een van de competities op het derde 
niveau van Spanje.  

Omdat Barcelona ook nog met veel blessures en schorsingen te maken heeft, kan Xavi slechts 
over enkele vaste selectiespelers beschikken. Dat zijn op dit moment Óscar Mingueza, Eric 
García, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Riqui Puig, Frenkie de Jong en Luuk de Jong. Daarvan 
moeten er zondag minimaal zeven op het veld staan, zo schrijven de regels van La Liga voor. 
Xavi heeft verder Nico, Jutglà, Ilias, Álvaro Sanz en Mika Xavi naar de selectie gehaald.  

Xavi beklaagde zich eerder deze maand al over het feit dat hij minimaal zeven vaste 
selectiespelers op het veld moet hebben staan. De 41-jarige coach hoopt zijn team met veel 
jonge talenten nieuwe energie te geven en zijn ideeën sneller over te brengen, maar voelt zich 
daarin geremd door de regels van La Liga. Barcelona nam gisteren wel Spaans international 
Ferran Torres (21) voor 55 miljoen euro over van Manchester City, maar ook hij is nog niet fit 
genoeg om te spelen na zijn voetbreuk en Barcelona moet bovendien eerste ruimte maken in 
het salarishuis. 

Barcelona staat halverwege het seizoen op de zevende plaats in La Liga, twee punten onder 
de verrassende nummer vier Rayo Vallecano en al achttien punten onder koploper Real 
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Madrid. De Koninklijke maakte vandaag bekend dat vijf spelers het coronavirus hebben 
opgelopen: doelman Thibaut Courtois, middenvelders Eduardo Camavinga en Federico 
Valverde en aanvallers Luka Jović en Vinícius Júnior. De Madrileense club werd eerder deze 
maand ook al getroffen door het virus. Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Marcelo, Gareth 
Bale, Andriy Loenin, Isco en David Alaba testten toen positief.  

Zondag staat voor Real Madrid de competitiewedstrijd bij Getafe op het programma. Op 5 
januari speelt de ploeg van trainer Carlo Ancelotti in de Copa del Rey uit tegen Alcoyano, een 
club die uitkomt op het derde niveau van Spanje.  

Atlético Madrid heeft eveneens te maken met een flinke uitbraak van het coronavirus. De 
Argentijnse coach Diego Simeone heeft positief getest, net als vier spelers: Koke, Antoine 
Griezmann, Héctor Herrera en João Félix. Het vijftal zit in isolatie en mist zondag de 
thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano. Bron: AD, 30 december 2021. 

 

© AP — Feestelijk het jaar 2014 inluiden op Times Square. 

De aanstaande burgemeester van New York heeft veel kritiek gekregen  

De aanstaande burgemeester van New York Eric Adams heeft veel kritiek gekregen op zijn 
beslissing om zijn inauguratie kort na middernacht op 1 januari op Times Square te houden. 
Het originele plan was om in Brooklyn te worden beëdigd, maar dat ging niet door vanwege 
de snelle toename van het aantal coronabesmettingen. 

Een hoge bestuurder van het stadsdeel Manhattan, Mark Levine, noemt het 
plan onverantwoord. ‘We moeten meer doen om het virus tegen te houden. Helaas denk ik 
daarom dat we geen publiek kunnen toestaan bij het evenement op Times Square’, aldus 
Levine tegen The New York Times. Ook epidemioloog Wafaa El-Sadr uit zijn twijfels in 
de krant. ‘Zelfs met alle maatregelen lopen alle aanwezigen een groot risico op besmetting.’ 

Bij de jaarwisseling op het bekendste plein van New York rond oud en nieuw mogen 15.000 
mensen aanwezig zijn. Dat zijn er veel minder dan de 60.000 die er 
zonder virusmaatregelen zouden zijn. Bron: AD, 30 december 2021. 

Niet genoeg stageplekken om verpleegkundigen op te leiden 

Hbo's en mbo's hebben steeds meer moeite met het vinden van stageplekken voor 
verpleegkundestudenten, blijkt uit een rondgang van NU.nl. De opleiders willen iedereen met 
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de juiste papieren toelaten, maar dat kan alleen als ze studenten een stageplek kunnen 
bieden. 

Nederland komt volgens de laatste schatting in 2030 zo'n 25.000 verpleegkundigen tekort. 
Wel willen steeds meer studenten een opleiding tot verpleegkundige volgen. Dit schooljaar zijn 
dat er al duizend meer dan vorig jaar. 

Een stageplaats is voor deze studenten noodzakelijk om het vak te leren. Maar juist het vinden 
van zo'n stageplaats is steeds moeilijker geworden, zeggen negen van de dertien 
onderwijsinstellingen die NU.nl hierover sprak. Bron: De Telegraaf, 23 december 2021. 

De piek van de vierde coronagolf in Zuid-Afrika lijkt te zijn bereikt 

De piek van de vierde coronagolf waar Zuid-Afrika mee te maken kreeg, lijkt te zijn bereikt. 
De autoriteiten van het land melden donderdag dat het aantal besmettingen met de 
omikronvariant momenteel rap afneemt en de avondklok daarom per direct wordt afgeschaft. 
Een groot aantal coronadoden bleef uit, meldt The New York Times. 

‘De snelheid waarmee het aantal besmettingen steeg, piekte en vervolgens weer daalde, 
was duizelingwekkend’, meldt Fareed Abdullah, die namens het South African Medical 
Research Council onderzoek doet naar de uitbraak. De Amerikaanse krant schrijft dat 
'een grote piek in het aantal sterfgevallen' niet volgde op het grote aantal besmettingen, wat 
voorzichtige hoop biedt voor andere landen die momenteel worstelen met de omikronvariant. 

Toch blijven er onzekerheden over de omikronvariant. Zo zou de snelle daling van het aantal 
besmettingen het gevolg kunnen zijn van de feestdagen, waardoor minder Zuid-Afrikanen zich 
hebben laten testen. Dat er geen piek in het aantal sterfgevallen volgde op de tienduizenden 
dagelijkse besmettingen, zou ook kunnen komen doordat veel inwoners van het land al 
immuniteit tegen het virus hadden opgebouwd. Zo is de vaccinatiegraad in de regio hoog en 
was Zuid-Afrika al getroffen door eerdere corona-uitbraken, wat mensen mogelijk heeft 
beschermd tegen een ernstig ziekteverloop. Bron: AD, 31 december 2021. 

Vlissingers stichten school op Bali: 'Door corona kregen kinderen 20 
maanden geen onderwijs' 

Geen onderwijs, dat was volgens Fred en Myra Groen uit Vlissingen geen optie voor de 
kinderen op Bali. Daarom hebben ze een school gesticht op het Indonesische eiland. Door 
corona hebben kinderen twintig maanden geen school gehad: ‘Ouders moeten mobiele data 
inkopen om online les te krijgen. Als je geen geld hebt, is het snel bekeken en krijg je dus 
gewoon geen school.’ 

 
De leerlingen van de Vlissingse school op Bali  © Omroep Zeeland 
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De stichting van het stel, Gift4Bali, gaf eerder al voedselpakketten aan inwoners van Bali. Nu 
is daar dus een school aan toegevoegd in de regio Dukuh: ‘Het is wel allemaal volgens de 
coronarestricties met mondkapjes en handenwassen,’, legt Fred uit. ‘Maar ze krijgen hier dus 
wel fysiek les. De school is met name praktisch ingericht, zodat ze in spelvorm goed onderwijs 
krijgen.’ 

Inmiddels gaan al 36 kinderen naar de school en geven er twee docenten les: ‘Het geeft ons 
veel voldoening. Ik kan niet de hele wereld helpen, maar we proberen te doen wat we kunnen. 
Zo betalen we een groot deel van de kosten voor de school uit eigen middelen.’ 

Het stel wordt daarnaast geholpen door donaties en lokale hulp: ‘We hebben daar gelukkig 
een heel goed team zitten dat ons ondersteunt en zorgt dat alles geregeld wordt. We vinden 
het fijn om de mensen te helpen. De blijdschap van de kinderen doet ons goed.’ Bron: Omroep 
Zeeland, 30 december 2021.  

Hoe het kan dat er gisteren in één klap vijftig coronadoden gemeld 
werden 

Plotseling kwamen er gisteren in één dag tijd vijftig extra sterfgevallen door corona bij in de 
registratie van het RIVM. Klopt dat wel? Kort gezegd: ja het gaat daadwerkelijk om vijftig 
Zeeuwen die door corona het leven lieten, maar nee deze sterfgevallen hebben niet 
plaatsgevonden in één dag. 

Het RIVM verklaart deze plotselinge toename door achterstallige registratie. ‘Waarschijnlijk 
heeft iemand een inhaalslag gemaakt’, zei een woordvoerder van het RIVM gisteren hierover. 
Hoe kan dat?  

Het is in feite simpel te verklaren: sterfgevallen door corona hoeven niet aan het RIVM gemeld 
te worden. Of in andere woorden: er is geen meldingsplicht.  

Wanneer er een coronapatiënt komt te overlijden is het dus aan de zorgorganisatie om dit al 
dan niet aan het RIVM door te geven. In tijden van extra drukte door grote aantallen 
coronapatiënten gebeurt dit niet altijd.  

Ziekenhuizen geven dit doorgaans wel tijdig door aan het RIVM, maar coronapatiënten 
overlijden ook in verpleeghuizen en thuis. En dan kan het melden van het sterfgeval aan het 
RIVM er in alle drukte weleens bij inschieten. 

Bij het lezen van de berichtgeving van de dagelijkse RIVM-cijfers is het dan ook raadzaam om 
in je achterhoofd te houden dat het bij de door het RIVM gemelde sterftecijfers niet gaat om 
coronapatiënten die die dag zijn overleden, maar om sterfgevallen die die dag zijn 
geregistreerd. 

Dat er gisteren in die rapportage in één keer vijftig sterfgevallen zijn bij gekomen komt dus 
niet doordat er op één dag vijftig Zeeuwen aan corona zijn overleden. Het gaat om vijftig 
sterfgevallen in 62 dagen. De meest waarschijnlijke verklaring is dan ook dat een of meer 
zorgorganisaties in één keer alle sterfgevallen over de afgelopen periode bij het RIVM hebben 
gemeld. 

Dat niet alle coronadoden dus in de RIVM-data terechtkomen merk je ook als je het RIVM 
sterftecijfer vergelijkt met de gegevens van het CBS over doodsoorzaken. Bij het CBS is er 
namelijk wél een meldingsplicht. Bij alle sterfgevallen wordt de doodsoorzaak geregistreerd. 

Dit kost wel wat extra tijd. De gegevens over doodsoorzaken komen met ongeveer een half jaar 
vertraging naar buiten. De meest recente cijfers lopen tot en met juli. 

Daaruit blijkt dat van maart 2020 tot en met juli dit jaar landelijk 31.573 mensen aan corona 
zijn overleden. Het RIVM meldde tot en met juli 17.827 sterfgevallen door corona. Het 
werkelijke sterftecijfer door corona is dus in werkelijkheid 77 procent hoger dan het RIVM 
meldt. 
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Je zou dus kunnen denken dat het wel meevalt, met die vijftig extra sterfgevallen in de 
dagelijkse rapportage van het RIVM. Maar het is ook weer niet zo dat je opgelucht adem kunt 
halen, want het is wel degelijk een slecht teken. 

Dat heeft te maken met de sterftecijfers die het CBS wekelijks naar buiten brengt, die dus niet 
opgesplitst worden naar de verschillende doodsoorzaken. Daaruit blijkt namelijk dat de sterfte 
in Zeeland al enkele weken veel hoger is dan het CBS op basis van voorgaande jaren had 
verwacht, oversterfte heet dat. 

Nu is niet met zekerheid te zeggen of het hier om coronadoden gaat, maar volgens het CBS is 
dat wel aannemelijk. Tot nu toe is namelijk alle landelijke oversterfte vrijwel volledig te 
verklaren met corona, met uitzondering van de hittegolf in de zomer van 2020, die ook voor 
oversterfte zorgde. 

Het CBS verwacht dus dat ook de huidige piek in oversterfte door corona komt. Dat het RIVM 
nu het aantal Zeeuwse coronadoden met vijftig omhoog bijstelt, maakt deze verklaring voor 
de oversterfte alleen maar aannemelijker. 

Maar zeker weten we het als de gegevens over de doodsoorzaken naar buiten worden gebracht. 
Op 3 januari volgen de gegevens over augustus. In april komen naar verwachting de gegevens 
over de doodsoorzaken van november naar buiten. Dan pas kunnen we met zekerheid zeggen 
of de toegenomen sterfte inderdaad door corona komt. Bron: Omroep Zeeland, 30 december 
2021. 

Zeeland nu grootste coronabrandhaard 

Zeeland is sinds vandaag de grootste coronabrandhaard van Nederland. De afgelopen twee 
kalenderweken werden bijna 4800 inwoners positief getest. Dat komt neer op 1250 gevallen 
per 100.000 inwoners, oftewel één op de tachtig Zeeuwen. Na Zeeland volgen Friesland, 
Utrecht en Flevoland. 

De omikronvariant lijkt het meest voor te komen in en rond Amsterdam. In die regio is al een 
toename van het aantal positieve tests te zien. In de rest van Noord-Holland daalt het aantal 
positieve tests nog, en daardoor neemt ook het totaal van de provincie af. 

Zeeland mag dan koploper zijn, ook in onze provincie is het aantal positieve gevallen 
afgenomen, met een kwart ten opzichte van afgelopen week. Ook in de andere provincies daalt 
het aantal positieve tests. Toch blijft het hele land voor de zevende week op rij op donkerrood 
staan. Dat is de hoogste waarschuwingskleur. 

De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese 
gezondheidsdienst waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
bij aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de 
twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 13 tot en met 26 
december. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, 
oranje, rood en donkerrood.  Bron: Omroep Zeeland, 30 december 2021.  

Corona: 22 Zeeuwen in ziekenhuis opgenomen 

In het laatste etmaal zijn volgens het RIVM 22 Zeeuwen met corona in het ziekenhuis 
opgenomen. Een inwoner van Reimerswaal is als gevolg van corona overleden. Er werden in 
totaal 300 nieuwe besmettingen geteld. Dat is iets meer dan het zevendagengemiddelde van 
dit moment. 

Vijf van de 22 ziekenhuisopnamen betreffen inwoners van Vlissingen en in vier gevallen gaat 
het om Middelburgers. Uit Goes en Borsele komen elk drie patiënten. Uit Reimerswaal en 
Schouwen-Duiveland elk twee. Ook zijn er mensen opgenomen uit Hulst, Terneuzen en Veere. 

Als het om nieuwe besmettingen gaat, zijn Goes (53) en Middelburg (36) nu de koplopers in 
Zeeland. 

Noord-Beveland houdt het dagelijkse besmettingscijfers al een tijdje onder de tien. 
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De brandhaard van Zeeland moet daarentegen op Zuid-Beveland worden gezocht. 
Verhoudingsgewijs (zie tabel hieronder) is Borsele er het slechtst aan toe: daar werden in het 
laatste etmaal 14,9 nieuwe besmettingen per 10.000 inwoners geregistreerd. Goes en Kapelle 
komen op de tweede en derde plaats. 

De minste besmettingen waren er in het laatste etmaal, gerekend per 10.000 inwoners, in de 
gemeente Sluis. 

De trendlijnen per regio lijken zich te stabiliseren. Het gaat hierbij om de zevendagenlijnen of 
'voortschrijdende week.’ Per dag wordt per regio de optelsom gemaakt van de laatste zeven 
dagen. 

Hoeveel nieuwe besmettingen werden er in de afgelopen zeven dagen geregistreerd? Voor 
iedere dag is die optelsom van de zeven voorgaande dagen opnieuw gemaakt. Noord-Zeeland 
bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen. Bron: Omroep Zeeland, 30 december 2021. 

 

Corona legde afgelopen jaar de tegenstellingen in de samenleving haarfijn 
bloot 

In 2021 klonk geen applaus. Er waren geen hoopgevende balkonserenades. Wat een jaar had 
moeten worden van hoop en verlichting door grootschalige vaccinaties, werd een jaar van 
teleurstelling, afkeer en frustratie. Corona zette niet alleen de zorg onder druk maar legde de 
tegenstellingen in de samenleving haarfijn bloot. Corona als contrastvloeistof, zou je kunnen 
zeggen. Bron: De Limburger, 30 december 2021.  

Stiekem hebben deze 2 callers op het WK darts waarschijnlijk ook al 
corona  
 
De wedstrijden op het WK darts worden al dagen gecalled door 2 dezelfde mensen: Russ Bray 
en Kirk Bevins. Het voedt de geruchten dat de 2 andere callers die aan het WK in Londen 
begonnen ook getroffen zijn door het coronavirus. De PDC communiceert helemaal niks over 
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de mysterieuze verdwijning van Nobel en Ware, maar opvallend is het wel dat zij ineens geen 
enkele wedstrijd meer doen. 
 
De stemmen van George Nobel en Huw Ware hebben we al een tijdje niet meer gehoord. Maar 
ze hebben wel op het WK darts wedstrijden gecalled. Zoals in de eerste dagen, toen zowel Ware 
als Nobel gewoon hun wedstrijdjes deden. Zij werden afgewisseld door Bray en Bevins. 
 
Nobel was onder andere de 'scheidsrechter' bij Fallon Sherrock tegen Steve Beaton. Ware deed 
bijvoorbeeld het potje tussen Michael van Gerwen en Chas Barstow, voordat de Nederlander 
corona kreeg. Ook callde hij James Wade tegen Maik Kuivenhoven. 
 
Bray en Bevins doen nu al dagen om en om de wedstrijden die nog resteren. Paul Hinks, tot 
begin dit jaar de 5e vaste caller bij de PDC, hebben we dit WK helemaal nog niet gehoord. Dat 
terwijl de PDC hem misschien wel kan gebruiken. Hinks is echter met pensioen en hij wil 
alleen potjes callen als hij daar zelf zin in heeft. In deze coronamalaise zal hij weinig zin 
hebben. 
 
Het zou ons niks verbazen als Nobel en Ware geveld zijn door het coronavirus, aangezien de 
darters zelf de afgelopen dagen ook met bosjes vielen. Zeker als je bedenkt dat Ware 
bijvoorbeeld nog het potje van Van Gerwen deed. Bron: Sportnieuws, 30 december 2021. 
 
Meezingen met Top 2000 tijdens oliebollen bakken: zelfs corona krijgt 
traditie in Apeldoornse kerk niet klein 
 
Het is een traditie die niet meer weg te denken is bij PKN-kerk De Hofstad in Apeldoorn. Al 
dertig jaar lang bakt dezelfde groep daar oliebollen voor het goede doel. Een periode van 
saamhorigheid en gezelligheid, waar ze inmiddels niet meer zonder kunnen.  De inzet wordt 
erkend door burgemeester Ton Heerts die hoogstpersoonlijk twee zakken haalde om uit te 
delen bij de GGD-priklocatie.  
 
Het is geen kerkelijk centrum, maar een kleine fabriek die je binnenkomt op deze donderdag 
vlak voor de jaarwisseling. Overal in de Hofstad wordt er keihard gewerkt om in een ochtendje 
tijd, ongeveer 5000 fraaie goudbruine oer-Hollandse oliebollen in elkaar te draaien.  
 
In een vergaderkamertje schilt een ploeg dames het vel van de vingers voor de benodigde 
appels, in de keuken wordt met een flinke mixer het deeg gemaakt - 100 kilo per keer - dat 
uiteindelijk door de bakploeg buiten in een enorme frituurpan vakkundig wordt verwerkt tot 
het eindproduct.  
 
Alles gaat zo gesmeerd als de arachideolie waar de delicatesse zo vrolijk in ligt te spetteren. ’We 
hebben een draaiboek, maar de meesten lopen al zo lang mee, dat we aan een half woord 
genoeg hebben. Iedereen kent z’n taak’, zegt Henk De Boer niet zonder trots.  
 
Samen met zijn vrouw Sientje en het echtpaar Inge en Jan Cees Wouters vormt hij de ‘harde 
kern’ van de jaarlijkse oliebollenploeg. Al dertig jaar lang. ‘Het is ontstaan uit de gespreksgroep 
van de kerk. Die komt (nog steeds trouwens) elke maand bij elkaar om geloofsgerelateerde 
onderwerpen te bespreken. Op een dag opperde iemand ‘om een keer eens iets praktisch te 
gaan doen.’ Dat werd oliebollen bakken. De rest is geschiedenis.’ 

Het gaat ons om het gevoel van saamhorigheid. Dat je samen iets voor een ander doet. Dát is 
de waarde, Henk De Boer.  

Eerste baklocatie was de garage van de familie Wouters. ‘Een heerlijke tijd’, mijmert Inge 
Wouters. ‘De deegjes lagen bij de kachel te rijzen en het was de zoete inval. Kinderen speelden 
overal en de koffie stond altijd klaar.’ Pas de laatste vijf jaar is het bollencircus neergestreken 
in De Hofstad. Manlief Jan Cees: ‘Net zo gezellig, met uitzondering van de laatste twee jaar 
dan. Dankzij corona is die inloop weg. En ook het natafelen met de soep is er vanwege de 
crisis niet meer bij.’    
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De bakploeg in actie. ‘Die geur van olie houd nog dagenlang in je neus, maar ik zou dit voor 
geen goud willen missen’, zegt Jan Cees Wouters (linksachter). © Maarten Sprangh 

Tot grote verrassing van de groep oliebollenbakkers van De Hofstad, kregen ze donderdag 
hoog bezoek. Burgemeester Ton Heerts was onderweg naar GGD-priklocatie Apeldoorn Zuid 
en stopte even bij De Hofstad om een bos bloemen te brengen aan de jubilarissen. ‘Dat die 
mensen al dertig jaar bakken voor een goed doel vind ik bijzonder’, zegt hij. ‘Bovendien is het 
leuk om zoiets te kunnen doen in deze dagen.’ Natuurlijk nam de burgemeester zelf twee 
zakken oliebollen af. ‘Die ga ik uitdelen onder het personeel van de priklocatie. Hebben ze wel 
verdiend dacht ik zo.’  

 

Burgemeester Ton Heerts verrast de oliebollenploeg van De Hofstad met bloemen. © Olger 
Koopman  

Inge pakt er een beduimeld schoolschriftje bij. ‘Ons logboek. Daarin staan alle feitjes door de 
jaren heen opgeschreven. Kijk hier, ons eerste recept. En daar, de opbrengst uit 1994: 1513 
gulden.’   

Tegenwoordig schommelt de winst zo rond de 1200 à 1300 euro. Geen bedrag waarvan grote 
organisaties als het Rode Kruis op de tamtam roffelen. Sientje de Boer: ‘Daar verdwijnt het op 
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de grote hoop. Vandaar dat we altijd iets kleinschaligs uitzoeken, iets dat te maken heeft met 
Apeldoorn. En het liefst elk jaar iets anders. Dit jaar is dat een weeshuis in Gambia, waarbij 
ook een groep Apeldoorners betrokken is.’   

Geld inzamelen is echter niet het enige doel van de club. Henk: ‘In dat geval kunnen we 
evengoed de man 100 euro lappen. Dan zijn we er ook. Nee, het gaat ons om het gevoel van 
saamhorigheid. Dat je samen iets voor een ander doet. Dát is de waarde.’  

Gezongen wordt er ook veel. Psalmen zegt u? Nee joh, de Top 2000! Die staat altijd op, aldus 
Jan Cees Wouters. 

Jan Cees: ‘Plus dat het nog eens enorm gezellig is! Tijdens het werk praten we over zware en 
minder zware onderwerpen. En natuurlijk proeven we ons eigen product van tijd tot tijd. 
Kwaliteitscontrole noemen we dat. Gezongen wordt er ook veel. Psalmen zegt u? Nee joh, de 
Top 2000! Die staat altijd op. Is ook onderdeel van de traditie.’   

De groep heeft er daarom ook niet over gepeinsd om de boel tijdens de lockdown op te geven. 
‘Juist nu is de behoefte aan samen zijn en gezelligheid groot. Maar inderdaad, minder leuk is 
het wel.’ Bij de vraag hoe de jaarwisseling er zonder het bakfestival zou uitzien, trekt er bijna 
zichtbaar een rilling door de groep. ‘Kaal en leeg’, oordelen ze unaniem. ‘Dit is inmiddels zo in 
ons dna ingebakken. Geen haar op ons hoofd die er over denkt om daar mee te stoppen. We 
gaan door zo lang we kunnen.’ Bron: De Stentor, 30 december 2021. 

Ziekenhuizen werden belast door corona 

Ondanks het massale vaccineren en de verbeterde behandelingen moest ook in 2021 een 
lockdown voorkomen dat het coronavirus de ziekenhuiszorg overbelastte. NRC laat hier de 
zorgbelasting van het gehele jaar zien: de seizoenschommelingen, de maatregelen, het aantal 
opgenomen patiënten en het effect van de vaccins. 

Ruim 61.000 Covid-19-patiënten werden dit jaar zo ziek dat zij in het ziekenhuis verpleegd 
moesten worden. Ongeveer een op de zes belandde op de intensive care. Bijna 7.400 
coronapatiënten verlieten het ziekenhuis dit jaar niet levend. 

De druk op de zorg blijft hoog, waarschuwde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eerder deze 
week, krap twee weken nadat Nederland weer op slot ging. Zo’n drie op de tien ziekenhuizen 
kunnen niet alle kritieke ingrepen – hartoperaties, verwijdering van tumoren – binnen zes 
weken uitvoeren. Bijna de helft van de operatiekamers is dicht. Om de meeste urgente zorg 
ook tijdens een eventuele Omikrongolf door te laten gaan, is meer ziekenhuiscapaciteit nodig, 
verwacht de NZa. In 2022 wacht sowieso een reservoir aan inhaaloperaties: volgens 
schattingen van de zorgautoriteit gaat het om zeker 115.000 uitgestelde ingrepen. Bron: NRC, 
31 december 2021.  

Corona achter de schermen: ‘We missen de gezelligheid en de energie van 
het werk’ 

De culturele wereld wordt zwaar geraakt door corona. Hoe gaat het met de mensen achter de 
schermen? In #6: Daniëlle Jordans (47) en Maudy Koster (51), beiden barhoofd en gastvrouw 
in theater Het Speelhuis in Helmond. 

Hoe is jullie gemoedstoestand? 

„Wij verzorgen het contact met de bezoekers, serveren drankjes uit, zorgen voor gastvrijheid 
en sfeer. We hebben ons steeds moeten aanpassen aan de veranderingen. Na acht uur de bar 
sluiten, afstand houden, mondkapje op. Na afloop van een voorstelling moesten mensen 
meteen naar huis. En, er was geen mogelijkheid om na te praten over wat ze gezien hadden. 
Toen er maximaal dertig mensen in de zaal mochten, merkte je dat iedereen meer bedrukt 
was. En nu is alles helemaal dicht. We krijgen er energie van als mensen achteraf zeggen dat 
ze zo’n leuke avond gehad hebben. Daar hebben wij dan aan kunnen bijdragen. Dat missen 
we. Het is niet fijn.’  
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Hoe houden jullie de moed erin? 

„We leven nu eenmaal in een wereld vol beperkingen. Je kunt blijven stilstaan bij alles wat 
niet kan, maar je kunt ook denken aan wat er nog wel mogelijk is. Wandelen, en winkelen 
toen dat nog kon. Je moet het zelf leuk maken. Soms gaan we naar Het Speelhuis om te 
werken. Daar krijgen we dan meteen weer energie van. Onze dagen zitten toch wel vol, maar 
alles gaat iets langzamer dan normaal.’  

Wat zou anders moeten? 

„We hebben daar wel een mening over, maar we zijn geen experts. We zijn blij dat wij de 
beslissingen niet hoeven te nemen. Wat ze ook beslissen, het is nooit voor iedereen goed. Wat 
goed is voor de ene, ziet een ander helemaal niet zitten. We gaan ervan uit dat ze het met de 
beste intenties doen. Je kunt moeilijk van de zijlijn roepen wat er allemaal anders zou moeten 
terwijl je niet alle informatie hebt. Je krijgt er alleen maar onenigheid door.’  

Moeten jullie er ander werk naast doen? 

„Nee, dat hoeft gelukkig niet. We zijn allebei in vaste dienst.’ 

Waar kijken jullie het meest naar uit? 

„Dat de wereld weer gezond is, en wij ons werk weer gewoon kunnen doen. We dachten in het 
begin dat het niet meer dan een paar weken zou duren, maar het duurt nu alweer een paar 
jaar. We willen weer vooruit kunnen. Wat we het meest missen is het werken en de lol die je 
er omheen hebt, mensen gastvrij ontvangen. We willen terug naar volle zalen. Er hangen 
schermen boven de bar. Die moeten kunnen verdwijnen. We willen weer tussen de mensen 
door kunnen lopen zonder beperkingen. Ook in de nazit, wanneer ze uit de voorstelling 
gekomen zijn. Dan is de gezelligheid terug. Al zal het wel wennen worden.’ Bron: ED, 29 
december 2021. 

 

De barhoofden en gastvrouwen van Theater Speelhuis in Helmond. © Rene Manders/DCI 
Media 

Ondanks door corona gesloten deuren toch activiteit in 
Sprookjeswonderland, Zappelin maakt tv-opnames 
 
Ondanks dat de deuren van Sprookjeswonderland in Enkhuizen door de coronamaatregelen 
zijn gesloten, is daar begin januari toch activiteit. Er worden televisieopnames gemaakt voor 
het programma ’Het feest van Zappelin.’ 
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Het pretpark aan de Kooizandweg is het toneel voor zes afleveringen, elk met een eigen thema. 
Deze lopen uiteen van ’winter’ en ’familie’ tot ’gevoel.’ Voor de invulling van het tv-programma 
worden nog enthousiaste ’kletskousen’ gezocht, in de leeftijdscategorie 4 t/m 7 jaar, die leuke 
verhalen willen vertellen die bij de thema’s passen. 
 
Wie mee wil doen mailt zijn of haar verhaal naar zappelinfeest@idtv.nl (met foto en/of video). 
Zet in de mail ook de namen van de ouder en het kind, de geboortedatum en woonplaats van 
het kind, telefoonnummer en mailadres. Aanmelden kan tot 3 januari. Bron: Noordhollands 
Dagblad, 29 december 2021. 
 

 
 
Kinderen bij het snoephuisje van de heks (Hans en Grietje) in Sprookjeswonderland.© Foto 
Marcel Rob 
 

 
@ ANP 



217 
 

Spannende avond voor ambulancepersoneel: ‘Je weet niet wat er gaat 
gebeuren’ 
 
Twee op de drie ambulanceverpleegkundigen heeft het afgelopen jaar te maken gekregen met 
agressie of geweld. Sommigen werken daarom vanavond niet tijdens de jaarwisseling. 
 
Ambulanceverpleegkundige Jan Hoefnagel leek op weg naar een eenvoudige melding, toen hij 
plots in een benarde situatie terechtkwam. Hij vertelde ter plekke dat de patiënt echt niet naar 
het ziekenhuis hoefde, dat het slechts om een simpele flauwte ging. Maar die boodschap viel 
helemaal verkeerd bij de familie die erbij stond. Bron: AD, 31 december 2021. 
 
In Rusland zijn in november meer dan 87.000 coronadoden geregistreerd 
 
In Rusland zijn in november meer dan 87.000 sterfgevallen geregistreerd als gevolg van het 
coronavirus. Dat is een nieuw record.  
 
De Russische gezondheidsdiensten stelden in november 87.527 overlijdens vast die zijn 
gelinkt aan Covid-19. Rusland is wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen door het 
coronavirus. De bevolking is afkerig van vaccinatie: slechts de helft van de 144 miljoen 
Russen is volledig gevaccineerd. 
 
Ook Italië registreerde donderdag een nieuw record: 127.000 nieuwe besmettingen met het 
coronavirus. De afgelopen 24 uur overleden 160 mensen door Covid-19. Bron: AD, 31 
december 2021.  
 
ME'ers blijven zondag paraat in Amsterdam om coronarellen te 
voorkomen 
 
De Mobiele Eenheid (ME) blijft zondag na een eerder aangekondigde werkonderbreking toch 
paraat, melden de politiebonden. Omdat de gemeente Amsterdam die dag een 
anticoronademonstratie heeft verboden, vrezen de bonden dat er ongeregeldheden ontstaan. 
 
‘De veiligheid mag nimmer in het geding zijn’, zegt een woordvoerder namens het Landelijk 
Actiecentrum Politieacties (LAC) tegen NU.nl. De politiebonden willen vooral een signaal 
afgeven aan de politiek, die de werkdruk op politiemensen te hoog zou laten oplopen. 
 
Volgens vakbonden is er een kans dat zondag ondanks het verbod op de demonstratie vele 
duizenden demonstranten naar de hoofdstad komen. De politie zou ‘sterke aanwijzingen’ 
hebben dat personen en groepen die uit zijn op ongeregeldheden en bereid zijn om geweld te 
gebruiken zich onder de demonstranten willen mengen. Dat melden de politiebonden, die 
samenwerken in het LAC.  
 
‘De politie, en dus ook de ME, staat uiteraard paraat voor het geval deze samenscholing tot 
ongeregeldheden - of erger - leidt’, laat het LAC weten. 
 
De werkonderbreking bij de politie gaat wel door, maar in afgeslankte vorm, zegt het LAC. De 
voor zondag opgeroepen politiemedewerkers zullen zich volgens de organisatie bij aanvang 
van de dienst verzamelen voor een vakbondsbijeenkomst van maximaal een uur. ‘Daar zullen 
wij de politiemensen voorleggen om bij een volgende actie de paraatheid van de inzetbare ME 
en overige politiemensen aan te passen’, laten de politiebonden weten. 
 
Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) 
zeiden donderdag geen andere mogelijkheden te zien dan de demonstratie te verbieden, omdat 
de organisatie van de demonstratie niet mee zou willen werken. De organisatie zou onder meer 
niet mee willen werken aan een kleinere opzet van de protestactie, waardoor deze niet veilig 
zou kunnen verlopen. Bron: NU.nl, 30 december 2021.  
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Amsterdam verbiedt coronademonstratie omdat organisatie niet 
meewerkt  
 
De gemeente Amsterdam verbiedt de coronademonstratie die zondag op het Museumplein zou 
plaatsvinden. Burgemeester Femke Halsema, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn 
tot dit besluit gekomen, omdat de organisatie volgens de driehoek weigert mee te werken aan 
een veilig verloop van de demonstratie. 
 
De organisatie Samen voor NL liet eerder weten zeker 25.000 demonstranten te verwachten, 
maar vanwege de coronarestricties wilde de gemeente maximaal 3.500 betogers toelaten. 
 
Eerder kondigden ME'ers al aan te gaan staken op zondag. De politie was vanwege de 
coronaregels al met de organisatie in overleg om samen tot overeenstemming te komen over 
het verloop van de demonstratie en het maximale aantal deelnemers. 
 
‘Ondanks de lockdown was de Amsterdamse driehoek bereid de demonstratie te faciliteren op 
voorwaarde van een maximaal aantal demonstranten en een beperkte duur en vorm. De 
organisatie weigert echter elke medewerking.’ 
 
Organisator Michel Reijinga noemt de lezing van de driehoek ‘complete onzin.’ Hij spreekt van 
een schandalige beslissing en zegt dat de gemeente de gesprekken vroegtijdig heeft beëindigd. 
‘Wij waren akkoord met de nieuwe plek aan de rand van Museumplein. Over het voorgestelde 
maximumaantal hebben we niet gesproken.’  
 
Volgens de gemeente Amsterdam wil Samen voor NL de ‘confrontatie opzoeken en regels 
overtreden.’ ‘Omdat de politie sterke aanwijzingen heeft dat personen en groepen op 
ongeregeldheden uit zijn en daarbij bereid zijn geweld te gebruiken, moeten we de 
demonstratie verbieden.’ 
 
Reijinga is naar eigen zeggen benieuwd naar waar die signalen vandaan komen. Volgens hem 
verliepen demonstraties waar hij bij betrokken was zonder incidenten. ‘Relschoppers zijn nooit 
welkom.’ 
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Burgemeester Halsema vindt het vervelend dat de demonstratie niet kan doorgaan: ‘De 
vrijheid van demonstratie is een groot goed in Amsterdam en we hebben ons dan ook tot het 
uiterste ingespannen om de organisatie tegemoet te komen. Op deze manier dreigt echter een 
onverantwoorde situatie te ontstaan en we hebben daarom geen andere keuze dan de 
demonstratie te verbieden.’ 
 
De Amsterdamse driehoek roept demonstranten op zondag niet naar de hoofdstad te komen. 
Als er niet geluisterd wordt, zal de politie ingrijpen. 
 
De voorman van Samen voor NL zegt zondagmiddag zelf wel naar het Museumplein te gaan 
om koffie te drinken. ‘Ik zal en mag daar niet toe oproepen. Ik mag wel de wens uitspreken 
het gezellig te vinden als er meer mensen komen en we daar verder kunnen kletsen. Er zal 
helaas een grote groep afhaken, maar we verwachten nog vele koffiedrinkers.’ Bron: NU.nl, 30 
december 2021. 
 
De tekorten van 2021: Waar halen we 700.000 extra zorgmedewerkers 
vandaan?  
 
Van de wooncrisis tot de hoge werkdruk in de zorg en het onderwijs. 2021 was het jaar van 
de tekorten. In de laatste dagen van het jaar staat NU.nl in een speciale serie stil bij deze 
problemen. Hoe zijn ze ontstaan? Maar vooral: wat zijn de oplossingen? Vandaag: de zorg. 
 
De komende twintig jaar zijn er 700.000 zorgmedewerkers extra nodig. Nu werken er zo'n 1,4 
miljoen mensen in de zorg en in 2040 moeten dat er waarschijnlijk twee miljoen zijn om aan 
alle zorgvraag te kunnen voldoen. 
 
Of om het wat naar voren te halen: volgend jaar is er naar verwachting een tekort van 80.000 
mensen in de zorg en in 2025 zijn er 125.000 extra verpleegkundigen en verzorgenden nodig. 
In veel van die berekeningen is bovendien nog geen rekening gehouden met de gevolgen van 
de coronacrisis. 
 
Om de stroom aan cijfers af te sluiten: nu werkt een op de zeven werkende Nederlanders in 
de zorg en in 2040 moeten dat er een op de vier zijn. Samengevat: er is nu al een enorm tekort 
aan zorgpersoneel en dat tekort wordt de komende jaren alleen maar erger. 
 
‘Veel zorgverleners vinden dat zij het mooiste vak van de wereld hebben’, schreef de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving vorig jaar. Toch verliet in 2019 een op de tien zorgverleners 
de sector en dat was dus nog voor de coronacrisis. 
 
Dat komt onder meer door de hoge werkdruk. Zorgpersoneel is in deze sector gaan werken 
omdat ze het leuk vinden om voor mensen te zorgen. Het is vaak hun passie. Door dat 
tijdgebrek vermindert het werkplezier.   
 
Het holt je mentaal uit. Je gaat een beetje afsnijden om zoveel mogelijk 
werk te verzetten 
 
‘Het holt je mentaal uit’, zei ic-verpleegkundige Marijn Vriends in oktober tegen NU.nl. ‘Je wilt 
naast iemand blijven zitten die bang is of iemand behoorlijk uit bed halen voor er familie komt. 
Dat gaat nu niet. Je gaat een beetje afsnijden om zoveel mogelijk werk te verzetten.’  
 
Die hoge werkdruk veroorzaakt dan weer een hoog ziekteverzuim. De zorg is de sector waar 
het ziekteverzuim het hoogst is. Dat heeft dan weer tot gevolg dat het werk op het bordje van 
minder mensen terechtkomt, wat weer tot een hogere werkdruk leidt. Op die manier ontstaat 
een vicieuze cirkel.  
 
Ook het gebrek aan carrièreperspectief en een te laag salaris zijn redenen om de zorgsector te 
verlaten. Verpleegkundigen met een hbo-opleiding storen zich bijvoorbeeld aan het feit dat ze 
hetzelfde salaris krijgen als collega's met een mbo-opleiding. 
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Een ander voorbeeld daarvan is dat bepaalde verzorgenden minder betaald krijgen dan 
mensen met hetzelfde opleidingsniveau die in een andere sector werken, zoals bij de politie. 

 
@ Getty Images  Hoge werkdruk zorgt onder verpleegkundigen voor een hoog ziekteverzuim. 
 
Een manier om het tekort aan zorgmedewerkers voor een deel op te lossen is het verhogen 
van de salarissen. Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is het voor 
verzorgenden met een mbo niveau 3-opleiding lastig om economisch zelfstandig te zijn. 
 
Ze werken vaak in deeltijd en meer werken levert lang niet altijd meer op, omdat bijvoorbeeld 
toeslagen dan wegvallen. Een hoger salaris zou helpen om te voorkomen dat verpleegkundigen 
in een andere sector gaan werken. 
 
Het verlagen van administratieve taken kan de werkdruk ook verlagen en door 
verpleegkundigen meer eigen verantwoordelijkheid te geven wordt het plezier in het werk 
waarschijnlijk vergroot. Als verpleegkundigen het hebben over het beeld dat van hen geschetst 
wordt, vallen de woorden 'speelbal' en 'uitvoerder.’  
 
‘Waarom beginnen alle verpleegkundigen altijd strikt om 7.45 uur? Sommigen willen eerst 
hun kinderen naar school brengen,’ aldus Diederik Gommers. 
 
‘Voor verpleegkundigen wordt vaak bepaald hoe ze moeten werken, maar dat willen ze zelf 
doen’, zegt Diederik Gommers, hoofd van de intensive care van het Rotterdamse Erasmus MC. 
 
Verpleegkundigen willen ook graag meedenken over roosters op de werkvloer, ‘omdat zij het 
werk en de patiënten het beste kennen’, constateerde de RVS. Roosters zouden dan ook 
flexibeler moeten worden, zegt Gommers. ‘Waarom beginnen alle verpleegkundigen altijd 
strikt om 7.45 uur? Sommigen willen eerst hun kinderen naar school brengen.’ 
 
Daarnaast moet het inzetten van technologie verpleegkundigen werk uit handen nemen, zei 
Ernst Kuipers eerder deze maand tegen NU.nl. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute 
Zorg (LNAZ) wil ‘slimme ICT-systemen’ inzetten, die de behandeling van patiënten voor 
zorgpersoneel minder intensief maakt en de ligduur verkort.  
 
Ook Gommers wil zich gaan inzetten voor digitalisering van de zorg op de ic. Of het genoeg 
gaat zijn om het immense tekort aan zorgpersoneel volledig weg te werken, is de vraag, maar 
het kan in ieder geval wat helpen. Dat het belangrijk is dat we voldoende mensen in de zorg 
hebben, heeft de coronacrisis de afgelopen twee jaar wel aangetoond. Bron: NU.nl, 30 
december 2021. 
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Hoe een coronatestcentrum stiekem een dekmantel werd voor illegale 
pokerparty's: ‘Wist van niets’ 
 
Beneden werden PCR-tests afgenomen, terwijl boven illegaal werd gepokerd om grof geld. Een 
bedrijfsverzamelgebouw voor gezondheidszorg van zakenman Resul Özdemir werd misbruikt 
voor het witwassen van zwart geld. ‘Ik wist van niks.’ 
 
Een illegale pokerparty die dinsdag in Den Haag werd opgerold in het verzamelgebouw voor 
gezondheidszorg was volgens de politie in strijd met de wet op Kansspelen, én een dekmantel 
voor het witwassen van zwart geld. Bron: AD, 31 december 2021. 
 
Rusland meldt vandaag 20.638 nieuwe coronabesmettingen 
 
Rusland meldt vandaag 20.638 nieuwe coronabesmettingen. Een kleine daling ten opzichte 
van gisteren, toen er 21.073 infectiegevallen werden vastgesteld. Er werden de afgelopen 24 
uur 912 overlijdens ten gevolge van Covid-19 gemeld. 14 minder dan een dag eerder. Bron: 
AD, 31 december 2021. 
 
Israël biedt ouderen in zorginstellingen vierde coronaprik aan 
 
Israël biedt ouderen in zorginstellingen een vierde coronaprik aan, meldt 
gezondheidsminister Nitzan Horowitz. De beslissing om het boosterprogramma uit te breiden 
naar deze groep werd genomen op basis van de vatbaarheid voor infecties van de ouderen en 
de hoge blootstelling binnen de tehuizen. Bron: AD, 31 december 2021. 
 
Omikron is ook in Frankrijk nu de dominante virusvariant 
 
Omikron is ook in Frankrijk nu de dominante virusvariant. Begin deze week had 62,4 
procent van de besmette Fransen de extra besmettelijke virusversie onder de leden. Een week 
eerder was dit nog maar 15 procent. Het land kampt momenteel met een enorme toename van 
het aantal besmettingen. 
 
Gisteren werden ruim 206.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Een dag eerder werd een 
recordaantal van ruim 208.000 besmettingen vastgesteld. Het gemiddelde lag deze week 
op 122.000 nieuwe infecties per dag. Een verviervoudiging ten opzichte van vorige maand. 
Gezondheidsminister Olivier Véran spreekt van een 'tsunami' aan besmettingen.  
 
Er liggen meer dan 18.000 personen met coronaklachten in de Franse ziekenhuizen, wat 
overigens nog ver onder het record van november vorig jaar ligt. Toen ging het om ruim 33.000 
opgenomen coronapatiënten. Of het aantal opnames door omikron sterk zal stijgen is de 
vraag. De virusvariant lijkt minder ziek te maken. Bron: AD, 31 december 2021. 
 
Dertigers kunnen afspraak maken voor booster 
 
De geboortejaren 1987 en 1988 kunnen online een afspraak voor de 'oppepprik' maken, 
twittert coronaminister De Jonge. Wie liever een telefonische afspraak maakt, zal moeten 
wachten op de papieren uitnodiging.  
 
De geboortejaren 1989 en 1990 kunnen inmiddels ook online een afspraak voor de 
boostervaccinatie maken, twittert coronaminister De Jonge. Dat betekent dat inmiddels bijna 
alle dertigers een afspraak voor een 'opppepprik' kunnen inplannen. 

Wie liever een telefonische afspraak maakt, zal moeten wachten op de papieren 
uitnodiging.  Bron: AD, 31 december 2021. 
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De bar in Haarlem © Google Streetview  
 
Gemeente Haarlem sluit horecazaak die deuren openhield 
 
Burgemeester Jos Wienen van de gemeente Haarlem heeft de Stella-Maris Bar & Lounge aan 
de Kleine Houtweg voor drie maanden gesloten omdat het horecabedrijf in strijd met de 
coronaregels open was. De gemeente Haarlem meldt in een persbericht dat de eigenaar niet 
wilde meewerken aan de controle door toezichthouders. Ook zou de eigenaar zich dreigend 
richting toezichthouders hebben opgesteld. 
 
Toezichthouders voerden dinsdag een controle uit bij de horecazaak. Volgens de gemeente 
waren er toen dertig tot veertig bezoekers binnen en bedreigde de eigenaar een toezichthouder. 
Ook is een toezichthouder mishandeld door een van de bezoekers. Zij is later op de avond in 
het ziekenhuis behandeld voor de verwondingen die ze daarbij opliep. 
 
‘Het is onaanvaardbaar dat de horecazaak open was, zeker gezien het risico op 
coronabesmetting’, zegt Wienen. ‘Het is van het grootste belang dat de regels, om het risico op 
verdere besmettingen te beperken, worden nageleefd. Dat een toezichthouder door de eigenaar 
is bedreigd en dat een toezichthouder gewond is geraakt, maakt de situatie nog ernstiger.’ 
 
De eigenaar van de horecazaak was niet direct bereikbaar voor een reactie. Bron: AD, 31 
december 2021.  
 
Oostenrijkse autoriteiten zijn op zoek naar contacten van groep 
van Nederlandse besmette skileraren  
 
De Oostenrijkse autoriteiten zijn op zoek naar contacten van een groep van 
overwegend Nederlandse skileraren die voor een deel besmet is met het coronavirus. Er zijn 
in de groep negentien besmettingen vastgesteld.  
 
De leden hebben zich vanaf 25 december opgehouden in en rond Kirchberg in Tirol en waren 
onder meer in berghutten, cafés en restaurants. De hele groep heeft onderdak in hetzelfde 
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pand en de groep is daar nu geïsoleerd. Ook de niet besmette leden zijn in hun onderkomen 
geïsoleerd, aldus de een woordvoerder van de deelstaat Tirol. Bron: AD, 31 december 2021. 
 
De stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen zet door 
 
De stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen zet door. Tussen donderdagochtend en 
vrijdagochtend zijn 16.796 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in bijna drie 
weken tijd. De toename werd verwacht, omdat de nieuwe Omikron-variant van het 
coronavirus dominant is geworden. 
 
In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
92.449 meldingen van positieve tests. Dat is vier procent meer dan in de zeven dagen ervoor. 
Dat percentage wordt het groeigetal genoemd. Voor het eerst sinds 30 november stijgt het 
aantal gevallen op weekbasis.  
 
Afgelopen week werden er in totaal 92.449 besmettingen vastgesteld: 531,3 per 100.000 
inwoners. 
 
Amsterdam telde afgelopen dag 1383 positieve tests. Dat is het hoogste aantal ooit in welke 
Nederlandse gemeente dan ook. In de hoofdstad lijkt de omikronvariant zich meer te hebben 
verspreid dan in de rest van het land.  
 
Het aantal sterfgevallen blijft voorlopig redelijk stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM 
bericht dat 33 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Voor een 
vrijdag is dat het laagste aantal sinds 12 november. Bron: AD, 31 december 2021.  
 
In Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdag 1766 coronapatiënten 
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdag 1766 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 91 
minder dan een dag eerder en daarmee is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis voor 
de vierde dag op rij gedaald, laten de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien. Het is het laagste aantal sinds 12 
november. 
 
Op de intensive cares liggen 481 patiënten met Covid-19, 11 minder dan op donderdag. 1285 
coronapatiënten bezetten op de verpleegafdelingen een bed. Dat zijn er 80 minder dan een dag 
eerder. 
 
Op de ic's zijn tussen donderdag en vrijdag 22 nieuwe patiënten met het coronavirus 
opgenomen, op de verpleegafdelingen 135. Doordat meer mensen de ziekenhuizen mochten 
verlaten of zijn overleden, is het totale aantal coronapatiënten toch gedaald. 
 
In de afgelopen zeven dagen hebben de ziekenhuizen gemiddeld bijna 178 patiënten per dag 
opgenomen. Dat is het laagste niveau sinds 5 november. 
 
Het is nog onzeker of deze daling in ziekenhuiscijfers blijft doorzetten, stelde LCPS donderdag 
in een toelichting. Volgens het coördinatiecentrum hangt dit van de Omikron-variant af, die 
inmiddels dominant is in Nederland. ‘We volgen de impact van de omikronvariant op de 
besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, 
maar de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten in januari hierdoor weer zal 
stijgen’, zei het LCPS toen. Bron: AD, 31 december 2021. 
 
Toename in uitval van zorgmedewerkers door besmetting met Omikron-
variant 

NU'91, de beroepsorganisatie voor de zorg, zegt een toename in de 
uitval van zorgmedewerkers te zien door besmetting met de Omikron-variant. Exacte 
verzuimcijfers ontbreken, maar 'we hebben wel het idee dat het absoluut meer voorkomt', zegt 
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een woordvoerder. Mensen zouden vaker worden gebeld om in te vallen voor collega's die thuis 
moeten blijven. De signalen komen uit het gehele land en uit alle zorgsectoren, aldus de 
woordvoerder. Bron: AD, 31 december 2021.  
 

 
 
Janny van Doorn. © Johan van der Heijden 
 
Janny kocht voor 450 euro ivermectine tegen corona, maar ze werd er 
niet beter van 
 
Opgelicht door een Boxmeerse huisarts. Dat is Janny van Doorn (77) uit Vlissingen naar eigen 
zeggen. Op Twitter spuidde ze recent haar woede over een geregistreerde dokter van de 
‘Praktijk voor Biofysische Geneeskunde’ in Boxmeer.  
 
De dokter stond geregistreerd in het zogenoemde BIG-register dat duidelijkheid geeft over wat 
een zorgvelener kan en mag doen.  De arts schreef Janny van Doorn op 12 december het 
omstreden ivermectine voor om snel te genezen van corona. Ook haar 81-jarige partner kreeg 
na een digitaal consult het advies een kuur te volgen. Maar het medicijn bleek geen effect te 
hebben op het tweetal, want ze bleven doodziek. Terwijl er flink in de buidel was getast. Bron: 
AD, 31 december 2021.  
 
VK heeft de coronapil van Pfizer goedgekeurd voor gebruik bij 
volwassenen 
 
Het Verenigd Koninkrijk heeft de coronapil van Pfizer - Paxlovid genaamd - goedgekeurd 
voor gebruik bij volwassenen. Het middel dat uit twee verschillende pillen bestaat, kan worden 
ingezet bij mensen die milde klachten en een verhoogd risico hebben op ernstige ziekte door 
het coronavirus. Paxlovid werd al toegelaten in de VS en Europa, maar wacht nog op officiële 
goedkeuring. Bron: AD, 31 december 2021. 
 
Omikron-variant nu ook in Hongkong waargenomen 
 
Alle strenge coronamaatregelen - zoals reisrestricties en quarantaine - ten spijt moeten de 
gezondheidsautoriteiten van Hongkong erkennen dat de Omikron-variant nu ook in de 
stadstaat is waargenomen. Hongkong heeft zich vrijwel volledig van de buitenwereld afgesloten 
en wist het virus zo gedurende langere perioden buiten de deur te houden.  
 
Er werden slechts een beperkt aantal zakelijke reizigers toegelaten die na aankomst 
in quarantaine moesten. Het laatste besmettingsgeval buiten de quarantainelocaties deed 
zich in oktober voor. Gezondheidsminister Sophia Chan meldt nu dat een besmet lid van een 
vierkoppige vliegtuigbemanning de quarantaine heeft gebroken en uit eten is gegaan. 
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Hij heeft de omikronvariant overgedragen aan zijn vader en een klant aan een andere tafel. 
‘Omikron overspoelt de wereld’, zegt Chan. ‘En nu heeft het ook zijn weg binnen 
onze gemeenschap gevonden.’ Ook een andere positief geteste luchtvaartmedewerker zou de 
regels aan zijn laars hebben gelapt en het nachtleven zijn ingedoken door een bar te bezoeken. 
 
Woordvoerder Andy Wong van luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific noemt de acties van 
betrokkenen 'bijzonder teleurstellend' en 'een ondermijning van de toewijding en naleving 
die meer dan 10.000 andere vliegtuigbemanningen hebben getoond.’ 
 
In reactie op de besmettingen heeft het stadsbestuur nu besloten dat terugkerend 
vliegtuigpersoneel voortaan op eigen kosten 21 dagen in hotelquarantaine moet in plaats van 
in thuisisolatie. Geplaagd door personeelstekorten heeft Cathay Pacific al een groot aantal 
passagiers- en vrachtvluchten moeten annuleren. Bron: AD, 31 december 2021. 
 

VK heeft gisteren 189.213 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd 

Het Verenigd Koninkrijk heeft gisteren 189.213 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. 
Een nieuw dagrecord en ruim 6000 besmettingen meer dan een dag eerder, toen er 183.037 
infecties werden gemeld. Er werden tevens 332 sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 gemeld, 
maar daar zitten ook een onbekend aantal niet eerder gemelde overlijdens tijdens de 
kerstdagen bij. Bron: AD, 31 december 2021. 
 
Zeven agenten stonden tegenover vijftig gewapende demonstranten: ‘Ze 
hebben gevreesd voor hun leven’ 
 
Haagse politieagenten vreesden dit jaar zó voor hun eigen veiligheid, dat ze regelmatig (bijna) 
hun dienstwapen moesten trekken. Hoofdcommissaris Paul van Musscher ziet de agressie 
tegen zijn collega’s enorm toenemen. Ze zijn al met te weinig en kregen het door 
coronademonstraties nóg drukker.  
 
Aan het begin van het gesprek kan Paul van Musscher (57) nog lachen. Maar bij elke 
besproken gebeurtenis of trend uit 2021 kijkt het hoofd van de Politie Eenheid Den Haag 
zorgelijker, klinkt hij af en toe geïrriteerd of zelfs fel. Zoals over het toenemende geweld tegen 
agenten op straat, geknipte beelden van politieoptredens, het filmen en thuis opzoeken van 
agenten en de vervolging van zijn collega’s door het Openbaar Ministerie. Bron: AD, 31 
december 2021. 

Museumplein te Amsterdam uitgeroepen tot veiligheidsgebied 

De Amsterdamse driehoek heeft het Museumplein in de hoofdstad komende zondag, van 
11.00 tot 23.00 uur, tot veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Binnen het gebied kan iedereen 
preventief worden gefouilleerd. Reden voor de beslissing waren aanwijzingen dat 'mensen met 
wapens' wilden afreizen die 'bereid zijn geweld te plegen.’ 
 
Zondag zou er op het plein een demonstratie zijn van tegenstanders van het coronabeleid, 
onder de noemer Samen voor Nederland. Die werd echter verboden. Op sociale media gaan 
echter berichten rond die toch oproepen om naar Amsterdam te komen. De politie houdt de 
situatie nauwlettend in de gaten. Bron: AD, 31 december 2021.  
 
De Filipijnen heeft de op een na hoogste coronacijfers van Zuidoost-Azië 
 
Eilandenrijk de Filipijnen heeft met zo’n 2.84 miljoen vastgestelde besmettingen en 51.504 
officieël aan corona toegeschreven sterfgevallen de op één na hoogste coronacijfers van 
Zuidoost Azië. Alleen Indonesië kent hogere aantallen. De gezondheidsautoriteiten van het 
land waarschuwen nu voor de Omikron-variant. 
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De virusversie gaat vermoedelijk voor een toename aan besmettingen zorgen. Vandaag wordt 
een nieuwe piek van 2961 nieuwe corona-infecties gemeld, het hoogste aantal in twee 
maanden tijd. ‘We kunnen het niet mooier maken dan het is’, zegt een regeringswoordvoerder. 
‘Dit is niet hoe we het nieuwe jaar willen aftrappen.’   
 
Tot nu toe zijn slechts vier gevallen van de Omikron-variant vastgesteld. Het ging daarbij om 
personen die in quarantaine zaten. De mogelijkheden om op de variant te screenen zijn echter 
beperkt. ‘Het is raadzaam om ervan uit te gaan dat Omikron al circuleert’, verklaart minister 
van Volksgezondheid Francisco Duque. Bron: AD, 31 december 2021.  
 
Italië telt een recordaantal nieuwe besmettingen  
 
Italië telt een recordaantal nieuwe besmettingen. Er kwamen dit etmaal 144.243 nieuwe 
besmettingen bij - circa 242 per 100.000 inwoners. Gisteren waren dat er nog 126.888. Het 
aantal sterfgevallen daalde wel licht, van 156 naar 155.  
 
Ook in het Verenigd Koninkrijk breekt het aantal nieuwe besmettingen het record. Er kwamen 
189.846 nieuwe gevallen bij, iets meer dan de 189.213 van een dag eerder. Dat komt neer op 
ongeveer 282 besmetting per 100.000 inwoners. 
 
Ter vergelijking: in Nederland lag dit aantal het afgelopen etmaal op ongeveer 96 per 100.000. 
In het VK nam ook het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis lag toe, van 11.542 
naar 12.395 patiënten. Bron: AD, 31 december 2021.  
 
Moderna voor veel 45-plussers, Pfizer voor de rest: waarom is dat? 
 
Nederlanders boven de 45 die naar een GGD-locatie gaan voor hun boosterprik, krijgen vaak 
het Moderna-vaccin in hun arm. Wie jonger dan 45 is, krijgt altijd de prik van Pfizer. Waarom 
is dat? 
 
Op sociale media leidt het tot nogal wat vragen: waarom krijgen jongeren Pfizer als 
boostervaccin, en de meeste 45-plussers juist Moderna? En ook bij de vaccinatielocaties van 
de GGD vinden er af en toe discussies plaats over het vaccin dat iemand toegewezen krijgt, 
erkent woordvoerder Ernst Moeksis. ‘Maar iemand een ander vaccin geven, dat gaat niet. Dat 
zou logistiek ook een ramp worden.’ 
 
Dat veel 45-plussers tijdens de boostercampagne Moderna krijgen aangeboden, heeft een 
reden. Tijdens de eerdere vaccinatierondes bleek namelijk dat dat vaccin bij jongeren, vooral 
mannen tussen de 12 en 30 jaar, in vergelijking met Pfizer een licht verhoogd risico op 
ontsteking van de hartspier (myocarditis) en hartzakje (pericarditis) geeft, schrijft het RIVM. 
Daarom, en omdat Moderna ‘een uitstekende booster voor mensen vanaf 40 tot 50 jaar’ is, 
werd besloten om Moderna niet aan jongeren te geven.   
 
Niet iedereen boven de 45 krijgt overigens Moderna, zegt Moeksis. ‘Afhankelijk van de 
beschikbare voorraad kan die doelgroep ook Pfizer krijgen aangeboden. Dat veel mensen wel 
Moderna krijgen, het zou kunnen, maar het is dus echt niet altijd zo.’ Nederland heeft voor 
2022 en 2023 veel meer vaccins van Pfizer (zo'n 40 miljoen) dan van Moderna (ruim 10 miljoen) 
besteld.  
 
Los van de discussie over Pfizer of Moderna gaat het boosteren in Nederland in volle vaart 
door, stelt GGD-woordvoerder Ernst Moeksis. ‘Gisteren hebben 255 duizend mensen een prik 
gehad. Zelfs morgen, op nieuwjaarsdag, hebben we 95 duizend afspraken staan. Mensen 
kunnen dan op 85 vaccinatielocaties terecht.’ 
 
Volgens Moeksis is er nog plek voor mensen die op de eerste dag van het nieuwe jaar hun 
boosterprik willen hebben. ‘Dat verschilt per locatie. Soms worden afspraken ook afgezegd, 
waardoor er weer plekjes vrij komen. Ons callcenter is open, mensen kunnen gewoon bellen 
om te kijken of ze al snel een afspraak kunnen maken.’ 
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Volgens het laatste gedragsonderzoek van het RIVM zou ruim 80 procent van de Nederlandse 
16-plussers een boostervaccin willen. Bijna 3,9 miljoen mensen, 24.1 procent van de 
volwassen bevolking, hebben inmiddels een oppepprik toegediend gekregen. 
 
De inentingen van Pfizer en Moderna zijn allebei mRNA-vaccins en qua samenstelling dus 
vergelijkbaar. Onderzoekers van de gerenommeerde Amerikaanse Harvard-universiteit 
concludeerden na een vergelijkende studie dat het Moderna-vaccin ietsje beter beschermt 
tegen het krijgen van corona, ziekenhuisopname en overlijden.  
 
Dat vaccin geeft echter ook iets meer lichte bijwerkingen. Volgens het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (CBG) hebben mensen die met Moderna worden geprikt wat vaker dan 
bij Pfizer last van pijn op de prikplek, vermoeidheid, hoofd- en spierpijn. Overigens krijgen 
mensen bij een boostershot van Moderna een halve dosis van het oorspronkelijke vaccin. Die 
aangepaste hoeveelheid geeft het immuunsysteem zes tot acht maanden na de eerste 
vaccinaties al een flinke oppepper, concludeerden experts.  
 
Of de booster van Moderna nu meer bijwerkingen geeft dan die van Pfizer is op dit moment 
moeilijk vast te stellen, zei directeur Agnes Kant van Bijwerkingencentrum Lareb gisteren 
tegenover deze site. ‘Maar mijn beeld is dat de veel voorkomende bijwerkingen als koorts, 
vermoeidheid en pijn op de prikplek nu ook weer veel gemeld worden. Verder springen de 
meldingen over opgezette lymfeklieren er dit keer uit, merken we’, gaf ze een eerste impressie 
van de meldingen over beide vaccins. Bron: AD, 31 december 2021. 
 

 

Het einde van het jaar: burgemeester Aboutaleb blikt terug op een roerig jaar in zijn 
Rotterdam. © Frank de Roo 
 
Het jaar volgens burgemeester Aboutaleb: ‘Waarom is die luidruchtige 
minderheid interessanter?’ 
 
In een jaar vol protest zag Ahmed Aboutaleb hoe de zwijgende meerderheid gewoon doorging. 
En daar moet meer aandacht voor zijn, zegt hij in een terugblik op 2021. ‘Waarom is die 
luidruchtige minderheid altijd interessanter?’ 
 
‘Ik zal u iets vertellen’, zegt Ahmed Aboutaleb, terwijl hij zijn handen vouwt en lichtjes voorover 
buigt. ‘Ik heb ooit gedemonstreerd tegen de komst van kernraketten. Ik was één van die half 
miljoen mensen op het Malieveld. Dat was een manier van demonstreren, om de straat op te 
gaan en je mening kenbaar te maken. Tegengeluid is goed. Maar waar ik moeite mee heb, is 
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dat mensen in toenemende mate de straat opgaan om hun standpunt te bevéchten. En dat 
baart me zorgen. Ook omdat er een grote meerderheid is die zich níet laat horen. Die niet de 
straat opgaat om te zeggen: ‘Wij zijn vóór vaccineren.’ Die mensen zijn stil, terwijl de 
tegenstanders bij het Torentje op pannen staan te slaan. Juist die groep krijgt de aandacht. 
Dat vind ik lastig.’ Bron: AD, 31 december 2021.  
 
In heel 2021 zijn meer dan 2,3 miljoen positieve 
coronatests geregistreerd 
 
In heel 2021 zijn meer dan 2,3 miljoen positieve coronatests geregistreerd. Het aantal 
sterfgevallen bedroeg 9519. In 2020 waren er minder positieve tests (circa 795.000), maar 
meer doden (ruim 11.400). 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) meldde in 2021 in totaal 2.337.203 nieuwe 
gevallen. Die zijn niet gelijk verdeeld over het jaar. Op 9 september zaten we pas op de helft 
van het eindtotaal. In de eerste 252 dagen van het jaar waren er 1,17 miljoen positieve tests. 
Dat verdubbelde in de laatste 113 dagen van het jaar. 
 
De snelle stijging aan het eind komt door de huidige coronagolf. Die piekte in november. In 
die maand waren er ruim 510.000 positieve tests, een record sinds het begin van de epidemie. 
In december zakte het iets naar zo'n 490.000 bevestigde besmettingen. Beide maanden steken 
met kop en schouders uit boven het oude record. December 2020 telde ruim 273.000 positieve 
tests. 
 
De 'rustigste' maand van dit jaar was juni. In 30 dagen tijd waren er iets meer dan 36.000 
positieve tests. Dat staat gelijk aan ongeveer twee dagen in november. Bron: AD, 31 december 
2021. 
 
Mark Rutte heeft op sociale media stilgestaan bij het afgelopen jaar 

Demissionair premier Mark Rutte heeft op sociale media stilgestaan bij het afgelopen jaar, dat 
opnieuw grotendeels in het teken stond van de coronacrisis. 

‘Dit jaar heeft weer veel gevraagd van veel mensen en, helaas, we zijn er nog niet. Het is 
moeilijk dat we voor het tweede jaar op rij op oudejaarsavond niet zo samen kunnen zijn als 
we graag zouden willen’, aldus Rutte. 

Ook demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge heeft op Twitter een bericht 
geplaatst. ‘Ook in 2021 hield het virus ons in de greep. Ook in 2021 is onze solidariteit, ons 
doorzettingsvermogen, ons optimisme op de proef gesteld. Dat jaar ligt nu achter ons. De 
coronacrisis nog niet’, schrijft hij. 

Toch stelt zowel Rutte als De Jonge dat het mogelijk is om samen door de crisis heen te 
komen. ’Met oog voor elkaar, komen we hier doorheen’, zegt Rutte. 

‘We zullen de crisis te boven komen. Dat lukt alleen als we elkaar hoop en perspectief geven, 
elkaar aanmoedigen, elkaar vasthouden. En het goede blijven zien, ook als het moeilijk is. 
Juist als het moeilijk is’, aldus De Jonge. Bron: AD, 31 december 2021. 
 
Brits onderzoek: kans op ziekenhuisopname bij Omikron tweederde lager 
dan bij Delta 
 
Het risico op ziekenhuisopname na besmetting met corona is bij de Omikron-variant ongeveer 
tweederde lager dan bij de deltavariant. Dat meldt de Britse overheidsdienst Health Security 
Agency (HSA) op basis van de analyse van ruim een miljoen besmettingen in de afgelopen 
weken. Samen met de universiteit van Cambridge onderzocht de organisatie ruim 528.000 
omikronbesmettingen en ruim 573.000 deltabesmettingen, en bekeek daarbij onder meer de 



229 
 

hoeveelheid vaccinaties die de patiënten hadden gehad, en of ze na de besmetting in het 
ziekenhuis werden opgenomen. 
 
Op basis van dit doorlopende onderzoek ziet de dienst ook dat mensen die een boosterprik 
hebben gekregen zo'n 81 procent minder kans lopen om in het ziekenhuis te komen met 
corona, dan patiënten die geen enkele vaccinatie hebben gehad. 
 
Het aantal besmettingen loopt de afgelopen weken sterk op in het Verenigd Koninkrijk, net 
als het aantal ziekenhuisopnames. Maar volgens de HSA is het hoopvol dat het aantal 
patiënten op de intensive care het afgelopen maand stabiel is gebleven. Hoofdonderzoeker 
Susan Hopkins waarschuwt wel voor te veel optimisme: ‘Het is nog te vroeg om definitieve 
conclusies te trekken over het gevaar voor de ziekenhuizen. En aangezien omikron zich sneller 
verspreidt en nu ook vooral de 60-plussers in Engeland treft, zal er de komende weken zeer 
waarschijnlijk nog een flinke druk op de landelijke gezondheidszorg liggen.’ Bron: NOS, 31 
december 2021. 
 
Regio Parijs schrapt zo veel mogelijk medische ingrepen 
 
In Parijs en omgeving worden vanaf maandag zoveel mogelijk medische ingrepen in 
ziekenhuizen uitgesteld. Volgens de verwachting liggen dan op meer dan de helft van de IC-
bedden coronapatiënten. 
 
In de regio Île-de-France (Parijs en omgeving) waren gisteren ruim 4000 mensen in het 
ziekenhuis opgenomen, meldt de krant Le Figaro. Van hen kwamen 732 mensen op de 
intensive care terecht, een aantal dat door de regionale gezondheidsdienst ARS ‘zeer 
zorgwekkend’ wordt genoemd. 
 
Vanaf vandaag is het in de Franse hoofdstad verplicht om een mondkapje te dragen op straat. 
Wie dat niet doet, riskeert een boete van 135 euro. In Frankrijk gold al een mondkapjesplicht 
voor publieke binnenruimtes en het openbaar vervoer. Er wordt niet verwacht dat er op korte 
termijn nog strengere maatregelen genomen gaan worden. Bron: NOS, 31 december 2021. 
 
Vandaag honderden extra plekken voor boosterprik in Jaarbeurs 
 
Wie dit jaar nog een boosterprik wil en in aanmerking komt, kan mogelijk vandaag nog terecht 
bij de Jaarbeurs Utrecht. De GGD heeft op oudejaarsdag 750 extra plekken beschikbaar. 
Geïnteresseerden moeten dan wel een afspraak maken via het regionale callcenter van de 
GGD, laat een woordvoerder weten. 
 
De extra capaciteit is er omdat de GGD vandaag genoeg personeel heeft. ‘Als we zien dat we 
genoeg ruimte hebben, zetten we extra slots open’, laat de woordvoerder weten. Wie een 
afspraak wil maken, kan bellen met 030-6305400. Het geldt wel alleen voor mensen die in 
1988 of eerder geboren zijn. 
 
In de provincie Utrecht zijn er acht locaties waar mensen een coronavaccin kunnen krijgen. 
Naast Jaarbeurs Utrecht zijn dat de Expo Houten, Hoog Catharijne, Amersfoort 
Rijtuigenloods, Meander Medisch Centrum in Amersfoort en plekken in de gemeenten 
Nieuwegein, Veenendaal en Woerden. Daarnaast zijn er nog 21 andere locaties, maar die 
blijven tot in ieder geval 1 februari dicht. De GGD regio Utrecht besloot de locaties vorige week 
dicht te doen omdat alle medewerkers nodig zijn bij de grotere locaties. 
De vaccinatielocaties in de regio zijn vandaag tot 17 uur open. In de loop van de middag 
meldde de GGD dat alle extra plekken vol waren. Bron: RTV Utrecht, 31 december 2021. 
 
Toerismesector Marokko: strenge maatregelen slecht voor 
concurrentiepositie 
 
Strenge coronamaatregelen in Marokko verslechteren de concurrentiepositie van de 
toerismebranche in het land, zegt het hoofd van de Marokkaanse hotelfederatie Lahcen Zelmat 
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tegen persbureau Reuters. ‘Deze beperkingen zijn ongerechtvaardigd en hebben ertoe geleid 
dat Marokko toeristen heeft verloren aan mediterrane concurrenten zoals Egypte en Turkije.’ 
 
Het toerisme was twee jaar terug goed voor acht miljard euro, oftewel zeven procent van de 
Marokkaanse economie. Dit jaar komt naar verwachting minder dan de helft binnen. De 
regering in het land heeft ingestemd met een betaling van 2000 dirham (190 euro) aan 
werknemers in de toeristische branche die zijn getroffen door de crisis. 
 
In Marokko geldt onder meer een volledig vliegverbod om de pandemie het hoofd te bieden. 
Eind november gingen de grenzen dicht en eind januari gaan ze op zijn vroegst weer open. 
Ook heeft het land alle nieuwjaarsvieringen verboden in de strijd tegen de Omikron-variant. 
Bron: NOS, 31 december 2021. 
 
Scholz tegen Duitsers: 'Laten we in 2022 samen corona verslaan' 
 
De nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz roept landgenoten op om samen te werken om 
het coronavirus te verslaan en zegt dat hij ‘snel en besluitvaardig’ zal reageren op de opmars 
van de omikronvariant. ‘Laat ons samen alles, echt alles doen zodat we corona eindelijk 
kunnen verslaan in het nieuwe jaar’, staat in het al vrijgegeven gedeelte van de 
nieuwjaarsboodschap die Scholz vandaag zal uitspreken. 
 
De regeringsleider, die drie weken geleden aantrad, dankt inwoners dat ze hun best doen zich 
aan de regels te houden en drukt mensen op het hart om bijeenkomsten thuis klein te houden 
‘om ons allen te beschermen.’ Ook roept hij mensen nogmaals op om zich te laten vaccineren 
en boosterprikken te nemen. ‘Nu gaat het om de snelheid, we moeten sneller zijn dan het 
virus.’ De regering zegt dat er tussen half-november en nu 30 miljoen prikken zijn gegeven, 
en wil dat voor eind januari datzelfde aantal gezet is. 
 
In Duitsland ligt het weekgemiddelde op 207 besmettingen per 100.000 inwoners. Maar de 
regering denkt dat de cijfers onvolledig zijn omdat de testcentra en laboratoria niet op volle 
kracht werken tijdens de kerstvakantie. Bron: NOS, 31 december 2021. 
 
VN-conferentie nucleaire wapens opnieuw uitgesteld 
 
Een grote conferentie bij de Verenigde Naties in New York over nucleaire wapens gaat niet 
door. Doordat in veel landen het aantal besmettingen met corona flink toeneemt, is besloten 
de conferentie opnieuw uit te stellen, de nieuwe datum is nu gesteld op 1 augustus volgend 
jaar. De besprekingen zouden eigenlijk komende dinsdag beginnen. 
 
Centraal staat het non-proliferatieverdrag uit 1970, waar 191 landen bij zijn aangesloten. 
Daarin zijn afspraken gemaakt om te voorkomen dat nucleaire wapens zich verder 
verspreiden. Toen het verdrag in het leven werd geroepen waren er vijf kernmachten: de VS, 
Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China. Die landen hebben zich eraan gecommitteerd 
om het aantal kernwapens in hun arsenaal omlaag te brengen. 
 
Elke vijf jaar is er een conferentie om te monitoren hoe het staat met de doelstellingen. Door 
de coronapandemie is de conferentie al vaker uitgesteld. De editie die nu is uitgesteld, had 
eigenlijk al in de lente van 2020 moeten plaatsvinden. Bron: NOS, 31 december 2021. 
 
Zuid-Afrika denkt ergste achter de rug te hebben 
 
De Zuid-Afrikaanse regering gaat ervan uit dat de ergste piek van omikronbesmettingen en -
opnames voorbij is. In een verklaring staat dat de aantallen afgelopen week vrijwel overal in 
het land zijn gedaald. In de week voor Kerst waren er een kleine 90.000 geregistreerde 
besmettingen, tegen ruim 127.000 de week daarvoor. Een coronawetenschapper in het land 
noemt de daling duizelingwekkend. 
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Met die vaststelling schrapte de regering een aantal beperkingen, zoals de avondklok tussen 
middernacht en 04.00 uur. Ook de verkoop van alcohol is niet langer aan beperkingen 
gebonden. Mondkapjes blijven nog wel verplicht in publieke ruimtes. 
 
De Omikron-besmettingsgolf in het land heeft geleid tot minder druk op de zorg dan bij 
bijvoorbeeld delta. Volgens de regering was de stijging van het aantal coronasterfgevallen 
marginaal. Ook werden er ondanks de makkelijkere verspreiding van de variant ook minder 
ziekenhuisopnames. 
 
Toch wordt er ook gewaarschuwd niet te snel conclusies te trekken uit de hoopgevende 
berichten. De vermindering zou ook kunnen komen door de verminderde testbereidheid rond 
Kerst. Bovendien kan een vergelijking met andere landen mank gaan omdat veel Zuid-
Afrikanen door de lage vaccinatiegraad in eerdere golven al natuurlijke immuniteit zouden 
hebben ontwikkeld. 
 
De Omikron-variant van het coronavirus werd in november voor het eerst in Zuid-Afrika 
herkend. Uit vrees voor Omikron voerden veel landen nieuwe coronamaatregelen in. 
Nederland ging daarbij in Europa het verst, met de lockdown die nu bijna twee weken van 
kracht is. Bron: NOS, 31 december 2021. 
 
Vliegtuigpassagier sluit zich op in toilet na positieve zelftest 
 
Een Amerikaanse heeft op een vlucht van Chicago naar Reykjavik vijf uur op een toilet van 
het vliegtuig gezeten. Onderweg naar haar vakantiebestemming kreeg ze last van haar keel en 
ze besloot gelijk een zelftest te doen. De test gaf als resultaat positief en dus sloot ze zich 
vrijwillig op. 
 
‘Er waren 150 mensen aan boord, en mijn grootste angst was dat ik hen het virus zou geven’, 
zei Marisa Fotieo. Eenmaal in de wc maakte ze filmpjes voor TikTok, die inmiddels miljoenen 
keren zijn bekeken. Het cabinepersoneel hielp haar erdoorheen door af en toe eten en drinken 
voor haar te brengen. Bron: NOS, 30 december 2021. 
 
Nederlanders opgepakt in Antwerpen: 'Dronkenlappen vlogen elkaar in de 
haren' 
 
In Antwerpen zijn gisteravond twaalf Nederlanders aangehouden na twee vechtpartijen. De 
politie spreekt over ‘dronkenlappen die elkaar in de haren vlogen.’ De aanhoudingen waren 
op de Grote Markt en de Vlaamsekaai. De verdachten gingen met elkaar op de vuist. Een van 
hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Toen de politie in actie kwam, werden 
de relschoppers ook agressief tegen de agenten. 
 
De verdachten zijn onder bestuurlijke voorwaarde gearresteerd, wat betekent dat de politie 
hen weer vrijlaat als ze geen gevaar meer vormen. De relschoppers krijgen geen aantekening 
op het strafblad, maar mogelijk wel een geldboete.  
 
Volgens Omroep Brabant komen twee Nederlandse verdachten uit Breda, een uit Eindhoven 
en een aantal uit Deurne. Naast de twaalf Nederlanders zijn er ook enkele Belgen opgepakt. 
Bron: NOS, 30 december 2021.  
 
'Scholen alleen open als veiligheid voorop staat' 
 
Onderwijsorganisaties pleiten ervoor om de scholen alleen te openen als veiligheid en 
gezondheid voorop staan. Ze moeten bovendien in lijn zijn met de internationale richtlijnen, 
zegt onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA). 
 
‘Scholen moeten pas heropend worden als er een gedegen plan is. Een veilige en gezonde 
werkomgeving is een recht. Net zoals het voor de overheid een plicht is epidemieën te 
bestrijden’, aldus LIA. 
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Kinderrechtenorganisatie Unicef en tientallen andere organisaties zeggen het onacceptabel te 
vinden als de scholen in het begin van het nieuwe jaar dicht zouden blijven. Het kabinet 
besluit maandag of de scholen op 10 januari weer opengaan of langer gesloten moeten blijven. 
Bron: NOS, 30 december 2021. 
 
2021 was voor musea nog slechter dan 2020 
 
Het was dit jaar wederom schrapen voor Nederlandse musea. Ze hebben nog minder publiek 
ontvangen dan vorig jaar. 
 
De sluiting was dit jaar nog langer dan vorig jaar. Pas op 5 juni mochten de musea weer open 
en met ingang van de lockdown op 19 december zijn de deuren weer dicht. Ook bleven veel 
mensen weg door angst voor drukke plekken en door een lager maximum aantal bezoekers. 
 
Bij het Van Gogh Museum in Amsterdam kwamen dit jaar 366.000 mensen langs, vorig jaren 
waren dat nog 517.000. Vóór corona in 2019 was het museum goed voor 2,1 miljoen 
bezoekers. Bron: NOS, 30 december 2021. 
 
Deense hoofdstad Kopenhagen breekt besmettingsrecords 
 
De ranglijst met het aantal coronabesmettingen van de Europese gezondheidsdienst ECDC 
wordt sinds vandaag aangevoerd door Kopenhagen. In de Deense hoofdstad zijn 74.401 
positieve tests gemeld in de afgelopen twee weken. 
 
Omgerekend komt dat neer op 1 besmetting op elke 25 inwoners, waarmee Kopenhagen een 
nieuw Europees record heeft. Het vorige besmettingsrecord op op naam van het Franse 
overzeese gebiedsdeel Guadeloupe. 
 
Op dit moment is Denemarken de grootste coronabrandhaard van Europa. 
 
Vorige week was Oostenrijk de grootste brandhaard van Europa, meldt het ANP. Nu staat het 
land op rood in plaats van donkerrood omdat de situatie daar verbeterd is. Bron: NOS, 30 
december 2021. 
 
Boze kappers geven etalagepoppen een knipbeurt 
 
Meer dan 200 kappers in het hele land voeren actie tegen de gedwongen sluiting wegens 
corona. Ze hangen spandoeken op, delen koffie uit en zetten etalagepoppen buiten die ze een 
knipbeurt geven. 
 
‘Wij protesteren omdat we niet tot nauwelijks steun krijgen van de overheid tijdens de 
noodgedwongen sluiting’, zegt Daniëlle Lap van Sandra's Hairstudio in Veendam bij RTV 
Noord. Het probleem is dat veel kappers nu geen steun kunnen aanvragen omdat ze een 
partner hebben die wel gewoon verdient. 
 
Maar de financiële problemen zijn groot. ‘Als ik na 14 januari niet meer open mag, kan ik de 
tent definitief sluiten’, stelt haar collega Dilber Koktas van Elite Beauty & Cosmetics in Almelo 
bij RTV Oost. ‘Veel van mijn inventaris is geleased en moet gewoon worden betaald en er is 
geen enkele compensatie van de overheid.’ 
 
Na de actie van vandaag willen de actievoerende kappers een petitie aanbieden aan de Tweede 
Kamer. Bron: NOS, 30 december 2021. 
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Extra ruimtes in ziekenhuizen Engeland vanwege verwachte 
besmettingen 
 
In Engelse ziekenhuizen komen extra ruimtes om coronapatiënten op te vangen. Volgens de 
Britse gezondheidsdienst NHS zijn die nodig vanwege het hoge aantal besmettingen dat door 
de omikronvariant wordt verwacht. Volgens medisch chef Stephen Powis van de Britse 
gezondheidsdienst NHS leeft de dienst momenteel ‘op voet van oorlog’ met het virus. 
 
Het gaat in totaal om acht tijdelijke onderkomens, die allemaal plek hebben voor 100 
patiënten. Sky News meldt dat ze zijn vernoemd naar verpleegkundige Florence Nightingale. 
Er komt personeel te werken met en zonder een medische achtergrond. De extra ruimtes zijn 
niet bedoeld voor mensen die ernstig ziek zijn, maar voor patiënten die (nog) niet fit genoeg 
zijn om naar huis te gaan. 
 
Er is ook gekeken naar meer locaties voor nog meer extra ruimtes. Er zou plek zijn voor nog 
eens 4000 bedden, onder meer in sporthallen en onderwijsruimtes. Bron: NOS, 30 december 
2021. 
 
Ook in het Duitse Oldenburg zijn veel Nederlandse dagjesmensen 
 
Zo druk als op de weg naar Antwerpen is het er niet, maar ook in Duitsland zijn er steeds 
meer Nederlanders die winkelen en een hapje gaan eten. 
 
‘Even naar buiten’, zegt een Nederlandse vrouw die met haar zoon aan het winkelen is in de 
Noord-Duitse stad Oldenburg bij RTV Noord. ‘Eens een keer wat anders.’ De vrouw waant zich 
in een andere wereld. ‘Het is net alsof er hier niks aan de hand is. Afgezien dan van de 
mondkapjes, want dat doen ze hier weer beter, vind ik.’ 
 
Hoewel ook in Duitsland het aantal besmettingen stijgt, zei de nieuwe Duitse minister van 
Volksgezondheid eerder al dat het land niet opnieuw in lockdown gaat. Er wordt in restaurants 
streng gecontroleerd op je coronapas (2G), maar alles is gewoon open. 
 
En dat heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op Nederlanders. In de parkeergarages 
in Oldenburg staat het vol met auto's met gele kentekenplaten. Bron: NOS, 30 december 2021. 
 
Zorgen bij Hartstichting: 'Patiënten zochten minder vaak hulp bij 
beroerte' 
 
Minder mensen in de regio Rotterdam zochten vorig jaar medische hulp bij beroerteklachten. 
De Hartstichting maakt zich zorgen omdat ‘aannemelijk is dat mensen onnodige 
gezondheidsschade hebben opgelopen.’ 
 
Sinds de uitbraak van corona zijn vorig jaar 29 procent minder beroertes en 37 procent minder 
TIA's gezien door artsen, stelt de Hartstichting op basis van onderzoek dat is gedaan door het 
Erasmus MC. Daarin zijn huisartsgegevens van 167.000 mensen in de regio Rotterdam 
bekeken. Cijfers uit andere regio's moeten volgens huisarts-epidemioloog Evelien de Schepper 
van het Erasmus MC bevestigen of daar hetzelfde beeld naar voren komt. 
 
De vrees van de Hartstichting is dat slachtoffers van een beroerte ook dit jaar zorg hebben 
gemeden en dat het ook de komende tijd doorgaat, vooral tijdens de huidige lockdown. 
‘Mensen vinden het vaak al moeilijk genoeg om de ernst van de beroertesignalen in te schatten. 
Waardoor zij niet direct hulp zoeken. Corona lijkt dit nog verder te bemoeilijken’, zegt directeur 
Floris Italianer. 
 
De Hartstichting drukt mensen op het hart direct 112 te bellen bij klachten die kunnen wijzen 
aan een beroerte. De meest voorkomende signalen zijn een scheve mond, verwarde spraak of 
een lamme arm. Jaarlijks krijgen in Nederland zo'n 40.000 mensen een beroerte en zo'n 
54.000 mensen een TIA. Bron: NOS, 30 december 2021. 
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Britse dj betuigt spijt in Nieuw-Zeeland 
 
De Britse dj Robert Etheridge, bekend onder de naam Dimension, heeft zijn excuses 
aangeboden aan Nieuw-Zeelanders. Hij testte onlangs positief op corona en bleek de 
omikronvariant onder de leden te hebben. Na een periode van tien dagen in quarantaine was 
hij er in het land op uit gegaan, zonder te wachten op de uitslag van de laatste coronatest die 
op dag 9 van de quarantaine bij hem was afgenomen. Die bleek positief, maar toen had 
Etheridge zich al in het uitgaansleven van Auckland gestort. 
 
De dj was het eerste geval van omikron dat in Nieuw-Zeeland is vastgesteld. Etheridge was 
naar het land afgereisd om op Oudejaarsavond op te treden bij een festival. Hij zat eerst een 
week in een quarantainehotel en daarna nog drie dagen in zelfisolatie. 
 
Etheridge zegt dat het hem spijt. Hij erkent dat hij een risico vormde voor mensen. Hij zou 
vanwege een misverstand de testuitslag niet hebben afgewacht. De dj benadrukt dat hij 
daarvoor drie keer negatief was getest en dat hij er niet meer op had gerekend een positieve 
uitslag te krijgen. Etheridge heeft een aantal berichten van zijn sociale media gewist, nadat 
hij hatelijke reacties had gekregen. 
 
Minister Chris Hipkins, die het coronabeleid in zijn portefeuille heeft, zei eerder dat hij 
teleurgesteld was in Etheridge. Bron: NOS, 29 december 2021. 
 
Gommers betreurt uitspraken: wilde niet minachtend doen over virus 
 
Intensivist Diederik Gommers betreurt uitspraken die hij heeft gedaan in een online interview 
over de impact van de coronamaatregelen op jongeren. In het bijna 20 minuten durende 
gesprek zei Gommers ‘de hele covid is peanuts’ en ‘alle jongeren worden er helemaal niet ziek 
van.’ Op Instagram laat hij weten dat het daarmee niet zijn bedoeling was om minachtend te 
doen over het virus. Bron: NOS, 29 december 2021. 
 
'Coronamaatregelen in Nederland te voorzichtig' 
 
De Belgische viroloog Marc Van Ranst noemt de maatregelen in Nederland te voorzichtig. ‘Als 
wij in België zenuwachtig worden, is het al pure paniek in Nederland’, zegt Van Ranst. ‘Als er 
in Nederland meer IC-bedden waren, was er nu waarschijnlijk geen lockdown.’ 
 
Of het demissionaire kabinet harder aan de IC-capaciteit had moeten werken? ‘Het is 
makkelijk om te zeggen: er hadden nu meer bedden moeten zijn. Een bed neerzetten is niet 
moeilijk. Maar je moet wel de verpleegkundigen en artsen vinden. Anders houdt het op.’ De 
viroloog heeft daarom wel begrip voor de maatregelen in Nederland, hoewel hij dus ook vindt 
dat ze te voorzichtig zijn. Bron: NOS, 29 december 2021. 
 
'Isolatietijd in VS verkort uit vrees voor verstoring essentiële diensten' 
 
De aanbevolen isolatietijd in de Verenigde Staten na een coronabesmetting is verkort uit vrees 
dat essentiële diensten anders verstoord zullen raken. Dat zeggen bronnen tegen de 
Amerikaanse krant The Waghington Post. 
 
Gezondheidsdienst CDC adviseerde deze week om de isolatietijd na een asymptomatische 
coronabesmetting te halveren van tien naar vijf dagen. Daarna moet dan nog vijf dagen een 
mondkapje worden gedragen. 
 
Het CDC paste het advies aan op basis van het nieuwe inzicht dat mensen het besmettelijkst 
zijn twee dagen voordat ze ziekteverschijnselen hebben en de twee tot drie dagen daarna. Dat 
betekent volgens CDC-topvrouw Rochelle Walensky dat de kans op overdracht vijf dagen na 
een positieve test beperkt is. 
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Maar volgens bronnen van The Washington Post heeft vooral de vrees dat essentiële diensten 
in de knel zouden raken door personeelstekorten meegespeeld om het besluit te nemen. Het 
besluit zou gevolgd zijn op koortsachtig overleg tussen topfunctionarissen in het 
kerstweekend. 
 
Gezondheidsfunctionarissen vrezen dat tienduizenden brandweerlieden, agenten en 
supermarktmedewerkers thuis zouden komen te zitten, nu het aantal coronabesmettingen in 
de VS ook snel oploopt. 
 
In buurland Canada mogen besmette zorgmedewerkers die geen ziekteverschijnselen vertonen 
in de provincie Quebec aan het werk blijven, om een tekort aan personeel in de zorg te 
voorkomen. Vakbonden maken zich zorgen over die beslissing. Zorgpersoneel wordt zo nog 
verder aan risico's blootgesteld, stellen ze. Bron: NOS, 29 december 2021. 
 
Ziekenhuizen onderzoeken of CT-scans behandelingen kunnen 
verbeteren 
 
De Nederlandse academische ziekenhuizen doen onderzoek naar hoe CT-scans kunnen 
helpen bij het gerichter en sneller behandelen van coronapatiënten. De onderzoekers proberen 
een verband te leggen tussen informatie uit de scans van ongeveer duizend patiënten en hun 
ziekteverloop. Ze kijken daarbij naar bijvoorbeeld de opnameduur, behandelvorm en eventueel 
ontstane complicaties. Bij een CT-scan wordt een opname gemaakt van het lichaam van een 
patiënt, waarop onder meer afwijkingen in de longen gezien kunnen worden. 
 
Met de resultaten van het onderzoek hopen de ziekenhuizen antwoord te krijgen op de vraag 
of op basis van informatie die uit de CT-scans komt vroegtijdige keuzes voor een gerichte 
behandeling gemaakt kunnen worden. Niet iedere patiënt heeft namelijk evenveel baat bij 
dezelfde medicijnen. Zo dienen ziekenhuizen ontstekingsremmers toe die een positief effect 
lijken te hebben op de afweer, maar niet iedere ernstig zieke coronapatiënt reageert hier even 
goed op. De ziekenhuizen willen daarom nauwkeuriger kunnen inschatten bij wie deze 
medicijnen goed werken, wat weer een positief effect heeft op de behandeling. 
 
Aan het onderzoek werken wetenschappers van alle academische ziekenhuizen in Nederland 
mee. Het Maastricht UMC+ coördineert het onderzoek, waar een subsidie van bijna 800.000 
euro aan is verstrekt van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en 
zorginnovatie. Bron: NOS, 29 december 2021. 
 
Antwerpse ondernemers blij met dagjesmensen uit Nederland 
 
Waar de Antwerpse gouverneur Nederlanders heeft opgeroepen om niet naar België te komen, 
zijn ondernemers in Antwerpen juist blij met de dagjesmensen. Volgens de VRT spreken de 
meeste ondernemers van 20 procent meer omzet dan verwacht. Een vereniging van horeca-
uitbaters zegt dat Nederlanders de eindejaarsomzet hebben gered. 
 
‘We bereiken weer normale omzetten’, zegt de voorzitter van horecavereniging vzw 
Groenplaats. ‘We kijken dan naar de cijfers van 2019, van voor corona dus. Het is echt sinds 
de Nederlanders naar hier zijn gekomen dat we die omzetten weer halen, ondanks het feit dat 
de horeca nog altijd om 23.00 uur dicht moet. Op dit moment zorgen Nederlanders 
gemakkelijk voor twintig tot dertig procent van onze omzet, denk ik.’ 
De afgelopen dagen zorgen Nederlanders die hier de lockdown willen ontvluchten voor drukte 
in onder meer Antwerpen. Demissionair minister De Jonge riep vandaag op om vooral niet 
naar België te reizen voor een dagje uit. ‘Het is niet zo moeilijk om te bedenken dat als het 
hier niet verstandig is om naar een drukke winkelstraat te gaan, dat het daar ook niet 
verstandig is. Ik doe een dringende oproep: blijf thuis.’ Bron: NOS, 29 december 2021. 
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RIVM-onderzoek naar zelftests: geen verschil tussen Delta en Omikron 
 
Ook het RIVM heeft eerder zelftests getoetst op het detecteren van een besmetting met de 
Omikron-variant; in dat onderzoek is geen verschil te zien tussen het detecteren van een 
besmetting met de deltavariant en een besmetting met Omikron. Het RIVM verwijst naar dat 
onderzoek als reactie op een bericht van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA; eerste 
gegevens van hun onderzoek laten zien dat de antigeentests mogelijk minder gevoelig zijn bij 
het opsporen van een Omikron-besmetting. 
 
‘Het RIVM heeft de zelftests die in Nederland te koop zijn onderzocht met behulp van een 
gekweekt levend Omikronvirus’, zegt Chantal Reusken, viroloog bij het RIVM. De FDA bericht 
over onderzoek met levend virus in monsters van patiënten. 
 
Volgens de viroloog kunnen er twee oorzaken zijn dat een test minder gevoelig is bij het 
detecteren van een Omikron-besmetting. ‘Ten eerste kan het virus zodanig zijn veranderd dat 
de tests minder goed werken, maar dat verwachten we niet. De spike-eiwitten van Omikron 
zijn wat veranderd, maar die antigeentesten zijn niet gericht op de spike-eiwitten, maar op de 
mantel van het virus, die nauwelijks is veranderd.’ 
 
Het kan ook zijn dat de plek waar je het virus het best kunt aantonen is veranderd, zegt 
Reusken. ‘Dat de tests bijvoorbeeld iets minder gevoelig zijn in de neus. Dat is de FDA nog 
aan het onderzoeken.’ 
 
De FDA benadrukt dat de zelftests gewoon gebruikt kunnen worden. Het ministerie van 
Volksgezondheid veranderde begin deze maand het testprotocol; bij milde klachten kan je ook 
thuis een sneltest doen. Bij aanhoudende milde klachten is het advies om opnieuw een zelftest 
te doen. Als de klachten erger worden, is het advies om een PCR-test te laten afnemen bij de 
GGD. Bron: NOS, 29 december 2021. 
 
Kritiek op mondkapjesbeleid Gelderse ziekenhuizen 
 
Op sociale media is onbegrip ontstaan over het aangepaste mondkapjesbeleid in de Gelderse 
Rijnstate ziekenhuizen. Bezoekers mogen niet langer een beter beschermend FFP2-masker 
dragen. De ziekenhuisgroep heeft in plaats daarvan het dragen van een chirurgisch 
mondkapje verplicht gesteld. 
 
Rijnstate zegt dat FFP2-maskers de druppels waarmee het coronavirus zich verspreidt niet 
tegenhouden en dus niet goed werken. Een chirurgisch mondkapje, bekend van de blauwe 
kleur, doet dat volgens het ziekenhuis wel. Rijnstate deelt daarom de mondkapjes uit bij de 
ingang van de ziekenhuizen in de regio Arnhem, Rheden en Liemers. 
 
‘Bezoekers die zich toch onveilig voelen met alleen een chirurgisch mondneusmasker kunnen, 
als zij dit willen, hun eigen FFP2-masker onder het chirurgisch mondneusmasker van 
Rijnstate dragen’, zegt de ziekenhuisgroep. 
 
Op sociale media heerst onbegrip over het besluit. Hoogleraar Jose-Luis Jimenez van de 
universiteit van Colorado vindt dat het ziekenhuis zich in de ‘world's hall of shame’ bevindt. 
Hij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van aerosolen en vindt dat de FFP2-maskers beter 
beschermen. 
 
Hij wijst erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie ook heeft geadviseerd om de maskers 
breder in te zetten, ook al zien wetenschappers nog geen direct bewijs dat de maskers betere 
bescherming bieden. Ook demissionair minister De Jonge stimuleert het gebruik van de 
FFP2-maskers in de ziekenhuizen. 
 
Rijnstate zegt de lijn te volgen van de Federatie Medisch Specialisten. Die adviseert om alleen 
een FFP2-mondneusmasker te gebruiken in aerosolvormende handelingen. Dat zijn medische 
procedures zoals intubatie, waarbij een beademingsbuis bij een patiënt wordt ingebracht. 
Bron: NOS, 29 december 2021. 
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Het ziekteverloop bij Omikron mogelijk milder doordat het 
de longen spaart 
 
Uit nieuw onderzoek blijkt dat het ziekteverloop bij Omikron mogelijk milder is doordat het 
de longen spaart. Dat komt volgens de krant The New York Times naar voren uit nieuwe 
onderzoeken op menselijk weefsel en proefdieren. 
 
Omikron leidde bij muizen en hamsters vooral tot infecties in de neus, keel en luchtpijp, 
schrijft de krant. De schade aan longen viel mee, terwijl eerdere varianten daar nog veel 
schade konden aanrichten. Dat leidde onder meer tot ademhalingsproblemen. 
 
Ook uit andere recente studies komt het beeld naar voren dat omikron milder lijkt te zijn dan 
de voorgaande delta-variant. Zo keken experts in Hongkong naar monsters die tijdens 
operaties waren genomen in menselijke luchtwegen. In 12 van die monsters groeide Omikron 
minder snel dan Delta en andere varianten. Bron: AD, 31 december 2021.  
 
 Poetin memoreert coronadoden in nieuwjaarstoespraak 
 
President Poetin heeft in zijn nieuwjaarstoespraak gewezen op ‘de verraderlijke ziekte’ die het 
coronavirus kan veroorzaken en de tienduizenden doden die de aandoening in Rusland tot 
gevolg heeft gehad. Hij prees ook de medici en zorgverleners die de getroffen patiënten 
behandelen. 
 
In Rusland bezwijken circa duizend mensen per dag aan Covid-19. Sinds de uitbraak circa 
twee jaar geleden zijn volgens officiële cijfers ruim 10 miljoen van de 146 miljoen inwoners 
besmet geraakt. Bijna 9,5 miljoen mensen zijn hersteld of hadden geen klachten. En ruim 
300.000 besmette patiënten zijn met of door corona overleden. Poetin uitte zijn medeleven 
aan de nabestaanden. 
 
Hij beklemtoonde ook dat er uit de enorme uitdagingen waar het land voor heeft gestaan, 
kracht kan worden geput en dat er positief naar de toekomst gekeken moet worden. ‘Er staan 
goede veranderingen aan te komen’, volgens de president.  
 
Poetins regering ergert zich al tijden aan de geringe bereidheid onder Russen zich te laten 
vaccineren. Het land had in 2020 een primeur met de start van een vaccinatiecampagne en 
na lang aandringen is nu eindelijk bijna 62 procent van bevolking ingeënt. Bron: De Telegraaf, 
31 december 2021.  
 
Eindejaarsspeech Johnson: het gaat ondanks Omikron goede kant op 
 
De Britse premier Boris Johnson heeft ondanks het snel oplopende aantal 
coronabesmettingen in zijn land een positieve eindejaarsboodschap gegeven. Het Verenigd 
Koninkrijk staat er nu veel beter voor dan aan het eind van 2020, betoogde hij in een 
videoboodschap die is verspreid via Twitter. 
 
Johnson erkende in het filmpje dat er zorgen kunnen zijn over de nieuwe Omikron-variant en 
het stijgende aantal ziekenhuisopnames. Toch gaat het volgens de regeringschef beslist de 
goede kant op met het Verenigd Koninkrijk. ‘Dit land heeft de snelst groeiende economie 
binnen de G7’, hield hij zijn landgenoten voor. ‘En er hebben nu meer mensen banen dan voor 
het begin van de pandemie.’  
De premier prees ook de bereidheid van de Britten om zich op grote schaal te laten vaccineren 
tegen het coronavirus. Alle volwassenen in Engeland hebben volgens de regering inmiddels 
een booster aangeboden gekregen. ‘Het is dankzij die enorme nationale inspanning dat we 
vanavond nog feest kunnen vieren’, zei Johnson.  
 
Het begin van 2022 kan overigens niet overal in het Verenigd Koninkrijk even uitbundig 
worden gevierd. In Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn strengere regels van kracht dan in 



238 
 

Engeland, waar de meeste Britten wonen. Hoofdstad Londen heeft uit voorzorg geplande 
festiviteiten afgeblazen op Trafalgar Square.  
 
Johnson vroeg mensen in zijn eindejaarsspeech om zich goed aan de regels te houden als ze 
in Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn. Landgenoten die niet volledig zijn gevaccineerd gaf 
hij ook alvast een goed voornemen mee voor het nieuwe jaar. ‘Haal die prik’, zei de premier. 
Dat is volgens hem als goed voornemen ‘veel makkelijker dan gewicht verliezen of een dagboek 
bijhouden.’ Bron: De Telegraaf, 31 december 2021.  
 
Scholz focust zich in nieuwjaarsrede op bestrijding pandemie 
 
De Duitse bondskanselier Olaf Scholz focust zich in zijn nieuwjaarsrede later op vrijdag vooral 
op de bestrijding van de coronapandemie. Hij roept Duitsers op om samen te strijden tegen 
de pandemie en de overheidsplannen te steunen. De tekst van de eerste nieuwjaarsrede van 
Scholz als bondskanselier is al vrijgegeven. 
 
De bondskanselier wil dat iedereen zich zo snel mogelijk laat inenten tegen het coronavirus. 
‘Snelheid is nu van groot belang. We moeten sneller zijn dan het virus’, staat in de vrijgegeven 
tekst. ‘Laten we samen alles proberen, en ik bedoel echt alles, om eindelijk het coronavirus te 
verslaan in het nieuwe jaar.’ 
 
In de tekst vraagt Scholz om begrip voor het aanscherpen van de coronaregels. De Omikron-
variant verspreidt zich nog sneller dan eerdere varianten en om die reden zijn de maatregelen 
volgens hem nodig.  
 
Scholz hoopt dat Duitsland samen sterker kan staan komend jaar. Hij vraagt tegenstanders 
van de coronamaatregelen om geen geweld meer te gebruiken bij demonstraties en andere 
meningen te respecteren. ‘Een sterke gemeenschap kan tegenstellingen weerstaan als we naar 
elkaar luisteren en elkaar respecteren.’ 
 
Verder spreekt Scholz ook nog over de economische vooruitgang van Duitsland. Hij noemt het 
huidige decennium een moment voor een nieuw begin.  
 
‘We kunnen de moeilijkste uitdagingen van onze tijd gezamenlijk het hoofd bieden als we 
samenkomen als gemeenschap’, besluit de bondskanselier zijn toespraak in de tekst. Bron: 
De Telegraaf, 31 december 2021.  
 
Gênante blunder van republikein Ted Cruz op Twitter 
 
De Amerikaanse senator Ted Cruz heeft in een tweet de Australische staat Western Australia 
verward met de Amerikaanse staat Washington. De Britse krant The Guardian schrijft dat de 
Republikein Cruz in een inmiddels verwijderd bericht op Twitter schrijft over ‘machtsdronken 
autoriteiten’ in Washington, terwijl het in werkelijkheid om coronamaatregelen aan de andere 
kant van de wereld gaat. 
 
Vanwege een uitbraak met de Omikron-variant van het coronavirus is dansen op feesten in 
Western Australia rond de jaarwisseling niet toegestaan. De autoriteiten berichtten over de 
maatregelen via een bericht op Facebook, dat Cruz op zijn sociale media plaatste en voorzag 
van kritiek. Hij dacht dat het om de staat Washington ging, mogelijk gezien de afkorting ‘WA’, 
wat staat voor Western Australia.  
 
Cruz verwijderde de tweet, maar verschillende bekendheden hadden er al op gereageerd. 
Adam Kinzinger, luitenant-kolonel bij de Amerikaanse luchtmacht, verzocht Cruz ‘gedegen 
onderzoek te doen alvorens desinformatie te verspreiden.’  
 
Het is niet voor het eerst dat Cruz in opspraak komt vanwege zijn uitingen op sociale media. 
Vorige maand beschuldigde hij Big Bird, de Amerikaanse versie van Pino uit Sesamstraat, nog 
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van ‘overheidspropaganda... voor 5-jarigen.’ Ook die tweet kwam hem op veel kritiek te staan. 
Bron: De Telegraaf, 31 december 2021.  
 
Nederland staat voor minder uitbundige jaarwisseling dan anders 
 
Nederland staat opnieuw voor een voor velen minder uitbundige jaarwisseling dan normaal. 
Net als bij de viering van oud en nieuw een jaar geleden is vuurwerk afsteken verboden 
vanwege de coronapandemie. Thuis zijn maar vier gasten welkom. 
 
Rotterdam heeft zich intussen voorbereid op ‘het ergste scenario’ met het oog op mogelijke 
ongeregeldheden. De hulpverleningsdiensten van de havenstad zijn met de inzet van 550 
hulpverleners maximaal opgeschaald, zei directeur van de veiligheidsregio Arjen Littooij 
eerder. Dat is volgens hem vooral naar aanleiding van de Coolsingelrellen van vorige maand. 
Toen werden politieagenten aangevallen. 
 
Andere grote veiligheidsregio’s hebben laten weten niet meer in te zetten dan tijdens de vorige 
jaarwisseling. Commandant van de brandweer in Den Haag Esther Lieben vertelde eerder dat 
de brandweer altijd maximaal opgeschaald is met oud en nieuw. Regio Amsterdam verwacht 
verder geen ernstige ongeregeldheden. 
 
Politiechef Willem Woelders, die bij de Nationale Politie de jaarwisseling voorbereidt, verwacht 
eenzelfde oud en nieuw als een jaar geleden. ‘Verschil met vorig jaar is wel het verzet van een 
aantal groepen die demonstraties proberen te kapen en zwaar geweld gebruiken tegen de 
politie. Dat is meer dan in andere jaren’, zei hij eerder. 
 
Ook verwacht Woelders ondanks het vuurwerkverbod nog steeds overlast door vuurwerk. ‘Het 
zware vuurwerk is de samenleving niet uit.’ Vuurwerkshows en 'aftelmomenten' in Amsterdam 
en Rotterdam gaan niet door, net zomin als de traditionele vreugdevuren in Den Haag. 
Carbidschieten mag wel. 
 
De ambulances in Nederland zijn ook voorbereid op de jaarwisseling. Zij verwachten veelal 
geen extreme drukte. Desondanks blijft het voor velen de drukste nacht van het jaar. ‘Er is 
altijd wel enige onrust rondom de jaarwisseling’, zegt Marnix Holsappel, voorzitter van de 
ambulancevoorziening in Den Haag. ‘Maar situaties zoals onlangs, toen iemand een steen 
door de ruit van een van onze ambulances gooide, zijn gelukkig uitzonderlijk.’ Bron: De 
Telegraaf, 31 december 2021. 
 
Record in Italië: vandaag 144.000 nieuwe besmettingen gerapporteerd 
 
Record in Italië: vandaag 144.000 nieuwe besmettingen gerapporteerd. De afgelopen dag 
stierven 155 mensen aan de gevolgen van het virus. 
 
Tot half december registreerde Italië dagelijks minder dan 30.000 besmettingen, maar dat 
aantal is sinds de start van de kerstvakantie bijna vervijfvoudigd. Er worden ongeveer 1,15 
miljoen tests afgenomen elke dag, een recordaantal. 
 
De Italiaanse regering besliste afgelopen week om extra maatregelen op te leggen om de 
opmars van de omikronvariant te stuiten. Vanaf 10 januari zullen enkel mensen die volledig 
gevaccineerd zijn tegen corona of recent hersteld zijn van het virus, toegelaten worden tot 
hotels, congrescentra, openbaar vervoer, skiliften en feesten. Bron: AD, 31 december 2021. 

De Franse president heeft zijn landgenoten moeilijke weken in het 
vooruitzicht gesteld 
 
De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn landgenoten 'moeilijke weken' in het 
vooruitzicht gesteld nu het aantal coronabesmettingen explosief blijft stijgen. Toch had hij 
tijdens zijn eindejaarsspeech ook een hoopvolle boodschap voor zijn landgenoten. Hij sprak 
de hoop uit dat 2022 het jaar zal worden 'waarin we de pandemie achter ons kunnen 
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laten'. Frankrijk telde vandaag 232.200 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal tot 
dusver. Bron: AD, 31 december 2021. 

Dit jaar wel publiek bij vuurwerkshow in Sydney 

Vorig jaar mocht er geen publiek aanwezig zijn bij de grote, bekende vuurwerkshow bij de 
Harbour Bridge in Sydney vanwege de coronapandemie. Dit jaar mag dat wel. Met een aantal 
coronarestricties kunnen veel Australiërs 2021 weer feestelijk gedag zeggen door het spektakel 
van dichtbij te bekijken. 

Het gemeentebestuur van Sydney heeft gedeeld dat vijf van de zes locaties waar de show 
officieel te bekijken is zijn uitverkocht met zo'n 17.000 verkochte tickets. De andere 25 
onofficiële locaties met een capaciteit van 87.000 mensen verkochten op donderdag nog 
tickets.  

De gemeente heeft het dringende advies afgegeven om mondkapjes te dragen, en 
ongevaccineerde Australiërs worden gevraagd thuis te blijven. Ook zijn er minder tickets 
beschikbaar dan normaal.  

Er worden twee shows gehouden, één om 21 uur (11 uur onze tijd), zodat kinderen niet 
wakker hoeven te blijven, en één middernacht (14 uur onze tijd). In totaal worden er meer 
dan 25.000 verschillende stukken vuurwerk afgestoken van de brug, en daarbij worden vanaf 
een boot nog 9000 pijlen afgeschoten. Ook vanaf het operahuis vliegen nog 6000 stukken 
vuurwerk de lucht in. Bron: AD, 31 december 2021. 

 

Het bleef de afgelopen jaren wel vaker zacht rond de jaarwisseling, maar deze oudejaarsdag 
breekt alle records. © Qphoto  
 
14,4 graden: nu al warmste oudejaarsdag ooit gemeten 
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Het kon niet uitblijven, maar na de warmste dertigste december aller tijden gaat ook de 
eenendertigste de weerboeken in als oudejaarsdag met de hoogst gemeten temperatuur ooit. 
In alle vroegte lag de temperatuur in De Bilt al boven de 14 graden.  
 
De laatste jaren is het vaker zeer zacht op 31 december, maar niet eerder was het op de laatste 
dag van het jaar zo warm op het meteorologisch hoofdstation, meldt Weerplaza. De 
maximumtemperatuur in De Bilt ligt tot dusver op 14,4 graden. Het kwik loopt waarschijnlijk 
later in de dag nog verder op.  
 
Gisteren ging het landelijke warmterecord uit 2017 er met 14,6 graden in het Zeeuwse 
Westdorpe er al aan. Gezien de afgelopen jaren viel te verwachten dat vandaag niet anders 
zou zijn. In de top-10 zachtste oudjaarsdagen zijn nu maar liefst vijf jaren uit deze eeuw te 
vinden: 2021, 2017, 2015, 2011 en 2006.  
 
Het enige jaar uit deze eeuw in de top-10 koudste oudjaarsdagen is 2008 met een 
maximumtemperatuur van -2,8 graden. De koudste laatste dag van het jaar werd in 1978 
geklokt. Toen daalde de temperatuur tot -9,5 graden. Het verschil met het warmterecord van 
vandaag bedraagt dus bijna 24 graden, weet Weerplaza. 
 
Sinds de start van de officiële temperatuurmetingen in 1901 verliep zo’n 13 procent van alle 
oudejaarsdagen zeer zacht met maxima in dubbele cijfers. Aan de andere kant kwam het in 
14 procent van de gevallen tot een ijsdag met maximumtemperaturen onder het vriespunt. 
Bron: AD, 31 december 2021.  
 
Littekens op het hart na corona-infectie: 'De vraag is: wat zijn de 
gevolgen? 
 
Het hart kan een flinke optater krijgen na een infectie door het coronavirus. Herstelde 
patiënten kunnen littekens krijgen op het hart. Wat betekent dit nu op de korte en lange 
termijn? Er zijn veel vragen en - helaas - nog weinig antwoorden. 
 
Cardiologen reageerden vorig jaar geschrokken op een Duits onderzoek. Artsen hadden 
ontdekt dat bij één op de drie herstelde coronapatiënten een beschadiging te zien was van de 
hartspier. Opvallend, want de meesten hadden gewoon thuis uitgeziekt. 
 
Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Wat zijn we inmiddels wijzer geworden? Hebben 
genezen coronapatiënten een verslechterd hart? Of valt het allemaal mee? 
 
Vijf vragen aan Folkert Asselbergs. Hij is cardioloog en hoogleraar Precision Medicine aan het 
UMC Utrecht en aan de University College London. Hij leidt een groot internationaal corona-
onderzoek.  
 
Littekens op het hart, komt dat echt zo vaak voor? Inderdaad, zegt Asselbergs, bij mensen die 
niet ernstig ziek worden en dus gewoon thuis uitzieken, wordt soms littekenweefsel gezien na 
het doormaken van een corona-infectie. Dat littekenweefsel duidt op mogelijke schade. ‘De 
vraag is: gaat dit littekenweefsel weer weg en zo niet, geeft dat over een aantal jaren 
complicaties? Wat zijn de gevolgen voor de lange termijn?’ 
 
Het is één van de belangrijke vragen waar cardiologen zich nu al anderhalf jaar over buigen. 
Het UMC Utrecht en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) leiden sinds september een 
grote landelijke studie naar dit soort vragen. Binnen het onderzoek worden verschillende 
onderzoeken naar volwassenen, sporters en kinderen met elkaar gecombineerd. Het 
onderzoek is gefinancierd door ZonMw en loopt twee jaar.  
 
Asselbergs legt uit dat MRI-scans een belangrijke rol spelen in dit onderzoek. ‘Misschien zien 
we hetzelfde als bij andere virussen, misschien zijn de gevolgen van corona ernstiger.’ 
Littekenweefsel zou op de lange termijn kunnen leiden tot hartritmestoornissen. Maar of dat 
bij ex-coronapatiënten het geval is, dat weten de wetenschappers nog niet. 
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Vooralsnog lijken de effecten van corona op het hart meestal tijdelijk. ‘Maar het zou kunnen 
dat littekenweefsel zorgt voor een verminderde pompfunctie op de lange termijn. Dat willen 
we met MRI-scans monitoren.’ 
 
Wat is te zien in het hart van mensen die met corona in het ziekenhuis komen? Vorig jaar 
bleek uit onderzoek dat iets meer dan één op de tien coronapatiënten die in het ziekenhuis 
terechtkomen, hartproblemen krijgt. In de meeste gevallen gaat het om ritmestoornissen. 
 
Soms is het zo dat problemen die er al waren vóór corona, door een infectie versneld aan de 
oppervlakte komen. ‘Iemand met risicofactoren voor hart- en vaatziekten krijgt door corona 
een soort stresstest’, legt Asselbergs uit. ’Hetzelfde geldt voor mensen die al een vernauwing 
hadden. De vraag is dan: wat kan het hart aan?’ 
 
Je hoort ook veel verhalen over ontstekingen aan de hartspier, hoe zit dat? In enkele gevallen 
vindt daadwerkelijk een ontsteking plaats van de hartspier. Dit heet myocarditis. Myocarditis 
werd ook genoemd als mogelijke bijwerking van bepaalde vaccins, zoals die van Pfizer, maar 
het komt vaker voor bij mensen die een corona-infectie doormaken. 
 
Asselbergs legt uit dat er meerdere grote onderzoeken gedaan zijn onder miljoenen mensen 
om vast te stellen hoe vaak deze bijwerking precies voorkomt. 
 
De bijwerking werd bij 1 tot 4 op de 100.000 gevaccineerden vastgesteld. Een 
hartspierontsteking werd het vaakst gezien bij jonge mannen (16-25 jaar) na de tweede 
vaccinatie, maar ook in deze groep was dit nog steeds zeer zeldzaam (ongeveer 15 gevallen per 
100.000 gevaccineerden). De ontsteking is in het overgrote deel van de gevallen mild, de 
klachten verdwijnen binnen enkele dagen.  
 
Het risico op een (ernstige) ontsteking van de hartspier door het oplopen van corona is veel 
groter dan het risico op een hartspierontsteking na een vaccinatie. Een miljoen 
gevaccineerden leveren ongeveer één tot tien extra gevallen op met myocarditis. Een miljoen 
coronapatiënten leveren 40 extra gevallen op, blijkt uit recent onderzoek. 
 
Ook veel topsporters zijn de laatste tijd in het nieuws met hartproblemen, hoe zit dat? 
Allereerst belangrijk om te weten: tijdens het sporten moet het hart flink zijn best 
doen. Sporters met aangeboren hartritmestoornissen lopen daardoor grotere kans 
op hartproblemen. Barcelona-sterspeler Sergio Agüero is daar een voorbeeld van: hij moest 
noodgewongen stoppen met voetballen. 
 

 
 
Ook mensen die gaan sporten met een zware griep of corona, kunnen een ontsteking van de 
hartspier (myocarditis) krijgen. 
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Het verraderlijke is dat veel sporters niet weten dat hun hartspier ontstoken is, zo meldde de 
Volkskrant in november. ‘Als je alleen op klachten afgaat, mis je zes van de zeven gevallen’, 
aldus sportcardioloog Harald Jørstad. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat 
een corona-infectie bij topsporters in zo'n 4 op de 100 gevallen tot hartschade leidt. Meestal 
kan na een tijdje weer worden getraind, aanvankelijk onder begeleiding van een cardioloog. 
Maar het blijft oppassen. 
 
Wat valt nog meer op? Het zijn allemaal directe effecten van een corona-infectie waar de 
cardioloog onderzoek naar doet. Maar misschien zijn de indirecte effecten van corona nog wel 
groter.  
 
Studies laten een vermindering zien van opnames, vertelt Asselbergs. ‘We zien dat sommige 
mensen veel later komen met klachten dan twee jaar geleden. Het heeft te maken dat men 
een drempel heeft om 112 te bellen of naar de huisarts te gaan. Mensen zijn bang tot last te 
zijn of naar het ziekenhuis te komen. Dat zijn dingen die we zien.’  
 
Pijn op de borst? Hartkloppingen, kortademig? Ga naar de huisarts, zegt de hoogleraar. ‘We 
merken dat mensen nu vaak te laat komen. Het is zo zonde. Mensen hoeven niet te overlijden 
aan een hart- en vaatziekte.’  
 
Hartkloppingen: longcovid of hart- en vaatziekte? Extra ingewikkeld: klachten worden door 
de patiënt vaak niet direct als alarmerend ervaren. ‘Het gaat ook om vermoeidheid, 
kortademigheid of pijn op de borst. Dan denken veel mensen: het zal wel te maken hebben 
met iets anders. Je ziet ook best wel een hoog percentage van de mensen met longcovid 
hartkloppingen hebben. Dat kun je onder longcovid scharen, maar het zou ook kunnen wijzen 
op een hart- en vaatziekte.’ 
 
Het is dé boodschap die Asselbergs graag wil meegeven, en hij richt zich tot iedereen - van 
patiënten tot cardiologen. ’Dat als de klachten van corona voorbij zijn, dat de aandacht niet 
moet verslappen. We moeten het gestructureerd in de gaten blijven houden en de vraag 
stellen: missen we niet iets? Het is ook een maatschappelijk debat, mensen moeten wel mee 
willen werken aan onderzoek om dit in kaart te brengen. We moeten dit met elkaar doen.’ 
Bron: RTL Nieuws, 31 december 2021.  
 
Akwasi Frimpong mist Spelen door corona: ‘Ik heb de afgelopen vier jaar 
zoveel gelaten en geïnvesteerd’  
 
Het is de nachtmerrie voor veel sporters de komende tijd: niet naar de Olympische Spelen 
kunnen door een positieve coronatest. Akwasi Frimpong (35) ziet zijn olympische droom nu 
in één klap  uiteenspatten. De in Amsterdam woonachtige Ghanees testte positief in 
Duitsland, waar volgende week wereldbekerwedstrijden in het skeleton plaatsvinden.  
 
‘Ik mis nu mijn laatste drie olympische kwalificatiemomenten om nog een kans te hebben om 
mij te kwalificeren voor Peking 2022’, laat Frimpong via Instagram weten. ‘Ik heb de afgelopen 
vier jaar zoveel gelaten en geïnvesteerd. Ik ben hier kapot van’, schrijft de skeletonner. Hij laat 
verder weten volledig te zijn gevaccineerd en milde coronasymptomen te hebben. In de reacties 
op zijn post reageren tientallen vrienden, fans en collega-sporters met berichten van steun en 
ongeloof.  
 
Frimpong deed in 2018 voor het eerst mee aan de Olympische Winterspelen. Hij eindigde 
destijds in Pyeongchang als laatste. De Olympische Winterspelen in Peking beginnen op 
vrijdag 4 februari en duren tot en met zondag 20 februari. Bron: AD, 30 december 2021.  
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© twitter Frimpong Akwasi  

Akwasi Frimpong heeft een gloednieuw pak waar hij komende winter mee over de 
skeletonbaan jaagt. De Ghanees, die op 8-jarige leeftijd naar Nederland kwam, heeft gekozen 
voor een wel heel opvallend ontwerp. Namelijk dat van Black Panther, een Amerikaanse actie-
sciencefictionfilm met zwarte helden. 

Frimpong debuteerde afgelopen winter op de Olympische Spelen en eindigde als laatste. Hij 
bereidt zich voor op de Spelen van 2022. Akwasi Frimpong was pas de tweede Ghanees ooit 
op de Winterspelen. Hij droeg in Zuid-Korea tijdens de Spelen een helm met een leeuw-
print. Bron: AD, 7 november 2018. 

 

Skeletonner Akwasi Frimpong tijdens zijn tweede afdaling in het Olympic Slidingcenter in 
Pyeongchang. © Foto: Stephan Tellier 
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Een politieagent is ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht tijdens een 
onrustige nacht in Anjum  

Een politieagent is in de nacht van donderdag op vrijdag ernstig gewond geraakt aan zijn 
gezicht tijdens een onrustige nacht in Anjum in Friesland. Een groep van zo'n 150 mensen 
zorgde voor ongeregeldheden in het dorp, meldt de politie. De Mobiele Eenheid (ME) moest 
meerdere charges uitvoeren. Ook in het Friese Ferwert was het onrustig. 

De groep relschoppers stichtte in Anjum brand op de kruising van de Mûnebuorren, 
Skeanewei en de Burmaniastrjitte. De ME werd ingezet zodat de brandweer het vuur veilig 
kon blussen. De gemeente kondigde rond 00.30 uur een noodverordening af, waardoor 
niemand meer de straat op mocht. Toch werden er nog steeds branden gesticht en moest de 
ME opnieuw optreden. 

Rond 02.40 uur stuurde een politieagent een man weg vanwege de geldende noodverordening. 
De man weigerde echter en gooide van twee meter afstand een stuk glas in het gezicht van de 
agent. In het ziekenhuis bleek dat de politieman meerdere breuken in zijn gezicht had 
opgelopen. Een 27-jarige man is voor het incident aangehouden. 

De noodverordening in Anjum geldt tot 3 januari 08.00 uur. De gemeente komt met de 
maatregel zodat de politie sneller kan ingrijpen bij eventuele onregelmatigheden. Zo mag de 
politie preventief fouilleren, mensen staande houden of uit het gebied wegsturen. Bron: AD, 
31 december 2021. 

Vuurwerkliefhebbers verwachten dat het bijna een normale jaarwisseling 
wordt wat betreft het afsteken van vuurwerk 

Vuurwerkliefhebbers verwachten dat het bijna een normale jaarwisseling wordt wat betreft 
het afsteken van vuurwerk. ‘Het vuurwerkverbod werkt niet want er staat geen hek om 
Nederland’, zegt Jeffrey Peters van Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV). Volgens hem 
helpt het ook niet dat meerdere gemeenten hebben aangegeven het verbod niet of nauwelijks 
te gaan handhaven. 

‘Vorig jaar bleek tijdens de jaarwisseling ook al dat de pakkans zo goed als nul is’, zegt Peters, 
die zich zelf wel aan het vuurwerkverbod zal houden. Hij wijst erop dat veel Nederlanders de 
afgelopen tijd in België vuurwerk hebben gekocht. Liefhebbers stonden urenlang in de rij, tot 
buiten aan toe, is ook te zien op foto's die onder meer op Twitter werden geplaatst. 

Als iemand vuurwerk koopt in Duitsland of België en vervoert naar Nederland is dat strafbaar. 
‘Heel veel mensen kunnen het toch niet laten’, zegt voorzitter Leo Groeneveld van 
Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). ‘Het wijst er ook op dat de Nederlandse 
vuurwerkhandel zich goed aan de afspraken heeft gehouden.’ 

De voorzitter van BPN baalt nog steeds van het verbod, dat door het demissionaire kabinet 
onverwacht toch werd ingesteld om de zorg te ontlasten vanwege de coronapandemie. Volgens 
Groeneveld is het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw 'een fantastische traditie' die de 
meeste Nederlanders willen behouden. ‘Overlast, vernielingen en letsel komen door wangedrag 
en illegaal vuurwerk. Daar distantiëren we ons van.’ Bron: AD, 31 december 2021. 

Voor het tweede jaar wordt bij de vieringen wereldwijd rekening 
gehouden met de coronapandemie 

Voor het tweede jaar wordt bij de vieringen wereldwijd rekening gehouden met de 
coronapandemie. Op Samoa mocht een jaar geleden geen vuurwerk worden afgestoken, maar 
dat was nu weer toegestaan. Vele kilometers verderop in de stad Auckland, in het noorden 
van Nieuw-Zeeland, begon om middernacht een lichtshow, terwijl daar doorgaans een show 
met vuurwerk wordt gehouden. 
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Net als een jaar geleden gaan festiviteiten op veel plekken wederom niet door of alleen in 
afgeslankte vorm. Parijs heeft bijvoorbeeld geen grote vuurwerkshow. Ook in Nederland zijn 
grote evenementen afgelast, waaronder het Nationaal Vuurwerk in Rotterdam. Er zijn ook 
landen waar de doorgaans grootschalige vieringen met minder publiek zullen plaatsvinden. 
Dat is onder meer het geval bij de wereldberoemde festiviteiten in Sydney en New York. Bron: 
AD, 31 december 2021.  

Mark Rutte heeft op sociale media stilgestaan bij het afgelopen jaar 

Demissionair premier Mark Rutte heeft vrijdag op sociale media stilgestaan bij het afgelopen 
jaar, dat opnieuw grotendeels in het teken stond van de coronacrisis. ‘Dit jaar heeft weer veel 
gevraagd van veel mensen en, helaas, we zijn er nog niet. Het is moeilijk dat we voor het 
tweede jaar op rij op oudejaarsavond niet zo samen kunnen zijn als we graag zouden willen.’ 

Ook demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge heeft op Twitter een bericht 
geplaatst. ‘Ook in 2021 hield het virus ons in de greep. Ook in 2021 is onze solidariteit, ons 
doorzettingsvermogen, ons optimisme op de proef gesteld. Dat jaar ligt nu achter ons. De 
coronacrisis nog niet’, schrijft hij. 

Toch stelt zowel Rutte als De Jonge dat het mogelijk is om samen door de crisis heen te 
komen. ‘Met oog voor elkaar, komen we hier doorheen’, zegt Rutte. Bron: AD, 31 december 
2021. 

In Nieuw-Zeeland begint om 12 uur 's middags onze tijd daar het nieuwe 
jaar 

In Nieuw-Zeeland is het al bijna zover. Om 12 uur 's middags onze tijd stappen ze daar het 
nieuwe jaar alweer in. Het land heeft maar lage coronacijfers, en dus kan de jaarwisseling er 
uitgebreid gevierd worden. Veel gevaccineerde Nieuw-Zeelanders trekken naar de stad om 
2022 al dansend in een club te kunnen inluiden. 

Toch leven er ook zorgen om de Omikron-variant in het land ten oosten van Australië. Hierom 
heeft de stad Auckland besloten de traditionele vuurwerkshow op de Harbour Bridge te 
vervangen met een lichtshow. De lichtshow begon om 21 uur (9 uur onze tijd) en bereikt zijn 
hoogtepunt middernacht.  

2022 is nu ook aangebroken voor vakantieoord Fiji en delen van Rusland. Langzaamaan trekt 
de tijdsgrens richting het westen naar ons toe. Over een uur is een groot deel van Australië 
aan de beurt. Bron: AD, 31 december 2021. 

Als eerste op aarde nieuwjaar 
 
Gelukkig nieuwjaar! Als je op Kiritimati of een van de andere Line-eilanden bent heb je dit al 
aan je vrienden kunnen wensen. Traditioneel luiden de meer dan 5000 inwoners van de 
eilandengroep hier als eerste op aarde het nieuwe jaar om 11 uur onze tijd in.  
 
Vanaf nu volgen er ieder uur weer nieuwe gebieden die de champagne kunnen 
ontkurken. Bakereiland en Howlandeiland, gelegen tussen Hawaii en Australië, zijn de 
laatste. Die zijn pas morgen om 13 uur aan de beurt. 
 
Nu mogen Nieuw-Zeeland, Samoa, Tonga en de Phoenixeilanden de champagne open trekken, 
want ook daar is het zojuist 2022 geworden.  
 
De eerste ronde van de vuurwerkshow op de Harbour Bridge in Sydney heeft plaatsgevonden. 
Deze ging om 21 uur van start zodat kinderen niet per se tot middernacht op hoeven te blijven. 
Om middernacht vindt er nog een show plaats. Het leverde in ieder geval spectaculaire beelden 
op. 
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© AP — De vuurwerkshow in Sydney 

 

© Getty Images — De vuurwerkshow in Sydney 
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Paus Franciscus heeft er van afgezien om de mis in de Sint-
Pietersbasiliek in Vaticaanstad te leiden 

Paus Franciscus heeft er vlak voor het begin van de eucharistieviering op oudjaar 
van afgezien om de mis in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad te leiden. De 85-jarige leider 
van de katholieke kerk woonde de viering, die geleid werd door kardinaal Giovanni Battista 
Re, wel bij en hield de preek. 

 

© EPA — Paus Franciscus tijdens de eucharistieviering. 

Een woordvoerder van het Vaticaan liet na de mis weten dat de wisseling op het laatste 
moment op verzoek van Franciscus zelf was gedaan. Pas enkele minuten voor de start van de 
dienst werd de stoel van de paus verplaatst naar de zijkant van het altaar. Over de reden 
werden geen mededelingen gedaan. 

Donderdag had Franciscus al een gepland bezoek aan de kerststal op het Sint-
Pietersplein afgezegd. Hij wilde een bijeenkomst van veel mensen vermijden wegens de 
coronapandemie, zo luidde de verklaring. Of de paus wel de nieuwjaarsviering in de Sint-
Pietersbasiliek zal leiden, is voorlopig nog niet duidelijk. Bron: AD, 31 december 2021. 

De politie in Noord-Brabant heeft ruim 100 kilo illegaal zwaar vuurwerk 
in beslag genomen 

De politie in Noord-Brabant heeft donderdagavond ruim 100 kilo illegaal zwaar vuurwerk in 
beslag genomen. Dat gebeurde tijdens invallen in woningen in Roosendaal, Halderberge, 
Rucphen en Moerdijk. Tegen de bewoners is een proces-verbaal opgemaakt. 

Het illegale vuurwerk is in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. 
Gezien de aard van het vuurwerk ‘kan beter worden gesproken van explosieven’, zei een 
politiewoordvoerder. 

Aan de politieactie wordt meegewerkt door boa's. Bron: AD, 31 december 2021. 

In groot deel van Australië is het nieuwe jaar ingegaan 

Gelukkig nieuw jaar Down Under! Ook in een groot deel van Australië is zojuist het nieuwe 
jaar ingegaan. Dat ging samen met een enorme vuurwerkshow bij de Harbour Bridge en het 
operahuis in de stad Sydney. In de twee shows van de avond werd meer dan zes ton 
vuurwerk afgestoken. Bron: AD, 31 december 2021. 
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© AFP — Het operahuis en de Harbour Bridge lagen er nog rustig bij vlak voor middernacht. 

© 

 AFP — Tijdens de twee shows werd meer dan zes ton vuurwerk afgestoken. 

De toren van de Big Ben uit de steigers 

De grote vuurwerkshow in Londen mag dan wel niet doorgaan, de inwoners van de wereldstad 
hebben toch nog iets om naar uit te kijken om middernacht. Na jaren van renovatie is de toren 
van de Big Ben namelijk weer uit de steigers gehaald, en met klokslag twaalf uur luidt de 
toren weer zichtbaar voor het eerst sinds 2017. 

Het renovatieproject heeft in totaal vier jaar geduurd, en zo'n 80 miljoen pond (95 miljoen 
euro) gekost. Ze hebben onder andere de wijzerplaat teruggebracht naar de originele, blauwe 
kleur. Bron: AD, 31 december 2021. 
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 © Getty Images — LONDON, ENGLAND - DECEMBER 31: The eastern face of Elizabeth Tower 
is seen just after midday on December 31, 2021 in London, England. The Elizabeth Tower is 
part of the Houses of Parliament and is home to the Big Ben bell that chimes on the hour in 
Westminster. It has undergone a four-year renovation during which time the four iconic clock 
faces have often been covered. Tonight, at midnight the east clock face will be illuminated and 
Big Ben will chime to mark the start of the new year, 2022. (Photo by Rob Pinney/Getty 
Images) 

 

Tijdens de jaarwisseling een jaar geleden was er veel politie aanwezig in de wijk Hoge Vucht. © 
Gerlach Hochstenbach 

Burgemeester Breda over preventief fouilleren in Hoge Vucht: 
‘Voorkomen dat er iets gaat gebeuren’ 

De wijk Hoge Vucht in Breda-Noord is sinds vrijdagmiddag 14.00 uur een 
veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Dat meldt de 
gemeente Breda in een persbericht. Aanleiding hiervoor zijn signalen dat er zwaar vuurwerk 
wordt verzameld om tijdens de jaarwisseling in te zetten als wapen tegen hulpverleners.  

Een belangrijke reden om de Hoge Vucht tot veiligheidsrisicogebied te verklaren is volgens 
burgemeester Paul Depla ‘voorkomen dat er iets gaat gebeuren’. Depla: ‘Met deze maatregel 
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zijn we sneller in staat om gedoe voor te zijn.’ Volgens de burgemeester is de Hoge Vucht de 
enige wijk waar ‘signalen’ zijn opgevangen dat er zwaar vuurwerk wordt verzameld als wapen 
tegen hulpverleners. Bron: BN De Stem, 31 december 2021. 

 

Peter Pannekoek: 'Het lastigste was misschien wel de moord op Peter R. de Vries.’ © Pim Ras 
 

Peter Pannekoek: 'Het lastigste was misschien wel de moord op Peter R. 
de Vries’ 

Peter Pannekoek neemt ons mee in de totstandkoming van zijn eerste oudejaarsconference. 
En ook langs gesneuveld materiaal, wat al een voorstelling op zich oplevert. ‘In februari zei ik 
tegen mijn regisseur: zal dat hele corona nog wel een thema zijn, eind december?’ 

Een stapel van zes kranten plofte een jaar lang elke ochtend op de mat bij Peter Pannekoek 
(35) thuis, in de Amsterdamse binnenstad. Normaal zijn dat er slechts twee, maar dit jaar was 
alles anders, vanwege zijn eerste oudejaarsconference bij de NPO. Bron: AD, 31 december 
2021. 

Herman van der Zandt verzorgt toch het Aftelmoment bij de NPO 

Herman van der Zandt verzorgt toch het Aftelmoment bij de NPO. Dat leek even op losse 
schroeven te staan, omdat de presentator in thuisquarantaine zit nadat hij in de buurt was 
geweest van iemand met corona. Van der Zandt telt nu af via een videoverbinding. 

Het Aftelmoment ziet er eigenlijk hetzelfde uit als ieder jaar, maar Van der Zandt is dus nu te 
zien op een beeldscherm in plaats van in het Top 2000-café, aldus een woordvoerder van de 
NOS. 

Het aftellen volgt op de oudejaarsconference van Peter Pannekoek. Op NPO Radio 2 is 
voorafgaand aan het aftelmoment de Top 2000 te horen. Vlak voor het begin van het nieuwe 
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jaar wordt de nummer 1 uit de lijst gedraaid: Bohemian Rhapsody van Queen. Bron: AD, 31 
december 2021. 

ME treedt op in Groningen, brandweer bekogeld met vuurwerk 
 
De ME heeft rond middernacht ingegrepen aan de Meerpaal in de Groningse wijk Lewenborg. 
De brandweer was tijdens het blussen van een brandje bekogeld met vuurwerk door een groep. 
De politie meldt dat vervolgens ook de ME bekogeld werd. Bron: Dagblad van het Noorden, 31 
december 2021. 
 
Drenthe en Groningen knallend het nieuwe jaar in 
 
Drenthe en Groningen zijn het jaar 2022 ondanks het vuurwerkverbod knallend begonnen. 
Er wordt in het Noorden na middernacht veel sier- en knalvuurwerk afgestoken. 
 
Net als andere jaren telden de televisiezenders af tot het nieuwe jaar. Luisteraars van de Top 
2000 sloten het jaar af met Bohemian Rhapsody van Queen, die nadat het vorig jaar Roller 
Coaster van Danny Vera voor zich moest dulden, deze editie weer op nummer één stond. Op 
de Dam in Amsterdam telden ondanks de coronamaatregelen honderden mensen af tot twaalf 
uur. Bron: Dagblad van het Noorden, 31 december 2021. 
 
Legobeeld André Hazes duikt op in Oldeberkoop  
 
Het legobeeld van André Hazes dat begin deze week plotseling was verdwenen op de Dam in 
Amsterdam bevindt zich in Oldeberkoop. Het gaat om een stunt van De Geitefok, de 
oudejaarsvereniging van het dorp. Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een 
ander optreden. 

Plaatselijk Belang Oldeberkoop plaatste vrijdagavond een foto op haar Twitter-account waarop 
leden van de vereniging met het beeld zijn te zien. De Geitefok wil naar eigen zeggen met de 
stunt aandacht vragen voor de zware coronatijd die Nederland al bijna twee jaar in zijn greep 
houdt. 

 

@ De Geitefok 
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‘Met bloed, zweet en tranen zwoegen we ons door deze crisis’, aldus voorzitter Jan-Bart Hof. 
‘Het water staat de ondernemers aan de lippen en het zorgpersoneel werkt zich uit de naad. 
We hopen dat 2022 voor iedereen een beter jaar wordt en dat we eindelijk afscheid kunnen 
nemen van alle vervelende maatregelen.’ 

Het grote legobeeld verdween in de nacht van maandag op dinsdag. Op de lege plek werd een 
briefje aangetroffen met de tekst: 'Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een 
ander optreden.' Het door Streetart Franke gemaakte beeld stond sinds vorig jaar zomer op 
de Dam. Het is een initiatief van horecaondernemer Won Yip en Rachel Hazes, de weduwe van 
de overleden zanger. 

Yip liet na de vermissing aan AT5 weten dat hij dacht aan een ludieke actie. ‘Ik geloof in het 
goede van de mens. Dus geef hem om te beginnen om het kwartier een blikje bier en dan ga 
ik er vanuit dat het beeld na oud en nieuw teruggeplaatst wordt’, aldus Yip. 

Het is niet de eerste oudejaarsstunt van De Geitefok. Eerder wist de vereniging de Olympische 
ringen uit het Olympische Stadion in Amsterdam te ontvreemden. Ook werd een grote bal bij 
het hoofdkantoor van de KNVB meegenomen. Beiden werden later netjes teruggebracht, zo 
laat De Geitefok weten. Dat zal ook nu gebeuren, aldus de vereniging. Bron: Dagblad van het 
Noorden, 31 december 2021. 

'Nederlanders moeten zich gedragen over de grens.' Duitse winkeliers zijn 
blij met ons, maar zitten niet te wachten op discussies over mondkapjes 

Drenten en Groningers trekken zich weinig aan van de dringende oproep van demissionair 
zorgminister Hugo De Jonge om niet over de grens te winkelen. Duitse middenstanders zien 
ze graag komen, maar ze moeten zich wel aan de regels houden. 

Dat zeggen medewerkers van winkels net over de grens. Zij moeten Nederlanders er dagelijks 
op wijzen dat in hun deelstaat Nedersaksen het FFP2-mondkapje verplicht is om te dragen in 
winkels. Deze meer geavanceerde maskers moeten in andere landen ook steeds vaker op in 
de detailhandel, horeca en openbaar vervoer. Bron: Dagblad van het Noorden, 31 december 
2021. 

Overal in het land zetten hulpverleners zich schrap voor de 
nieuwjaarsnacht 
 
Overal in het land zetten hulpverleners zich schrap voor de nieuwjaarsnacht. Minister 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stak ze vrijdag in Enschede, tijdens misschien wel zijn 
laatste werkbezoek als minister, een hart onder de riem.  
 
Grapperhaus suggereerde dat het meer inzetten van bodycams en wellicht bewapening van 
boa’s ingezet moet worden om hulpverleners beter te beschermen tegen raddraaiers en 
oproepkraaiers.  
 
Hij had ook een boodschap voor de toeschouwers van incidenten. „We moeten een keerpunt 
maken in onze mentaliteit. Het is een klein deel dat dit doet, maar er is een ander deel dat dit 
laat gebeuren. Ja, ik spreek iederéén hierop aan. We moeten echt weer naar normaal fatsoen.’ 
Bron: AD, 31 december 2021. 
 

In Geesbrug loopt het nog wel eens uit de hand 

Zo gaat het nu in Geesbrug, waar het nog wel eens uit de hand loopt tijdens de jaarwisseling: 
'Ze zeggen dat we de brandweer hebben bekogeld met vuurwerk, maar dat valt wel mee' 

Op de beruchte kruising Meidoornlaan/Berkenlaan in Geesbrug, waar het de afgelopen jaren 
een paar keer uit de hand liep, is het rustig rond middernacht. Er staan camera’s, uit voorzorg. 
De jongeren hebben zich elders verschanst. 



254 
 

 

De jongeren vieren de jaarwisseling nu op de parkeerplaats bij het voetbalveld aan de 

Heidelaan. Foto: DvhN 

 
De afgelopen jaren moest de ME er een paar keer aan te pas komen om de onrustige jongeren 
bij het traditionele grote vreugdevuur in te tomen. Dit jaar moet de jaarwisseling anders 
verlopen. Daarvoor is een pakket aan maatregelen genomen. Er zijn camera’s geplaatst bij de 
kruising, die een paar weken geleden nog is gerenoveerd, en er is een noodverordening van 
kracht. Bron: Dagblad van het Noorden, 31 december 2021. 

Jongeren gooien vuurwerk naar politie in Groningen 

De politie is nu ook aanwezig bij een buitenbrand aan de Barnsteenstraat in de Groningse 
wijk Vinkhuizen. Een groep jongeren steekt zwaar vuurwerk af en gooit dat richting de politie. 
Tot op heden is er nog niet ingegrepen. Bron: Dagblad van het Noorden, 31 december 2021. 

Langzaam verstomt het carbidgeknal in Drenthe 
 
Met hier en daar nog wel degelijk wat doffe dreunen lijkt het carbidgeknal in Drenthe bij het 
vallen van de avond langzaam te verstommen. Jongeren komen samen rond vuren. Ze drinken 
bier en steken vuurwerk af. Maar in de uren voorafgaand aan de jaarwisseling is het stil. 
Opvallend stil.   
Daarmee is zeker niet gezegd dat de carbidkanonnen klokslag 17.00 uur zwegen, zoals de 
Drentse burgemeesters hadden bedacht.  
 
Om coronabesmettingen binnen de perken te houden, mocht er in groepjes van maximaal 4 
personen worden geschoten. Geen publiek, geen bier en bitterballen en tot uiterlijk 17 uur. 
 
Waar en in welke mate politie en andere handhavers hebben opgetreden, is nog niet bekend. 
Burgemeester Rikus Jager van Westerveld maakte in elk geval in Havelte een eind aan het 
carbidschieten, omdat de groep te groot was en er onvoldoende afstand werd gehouden. 
 



255 
 

Eric Van Oosterhout, burgemeester van Emmen, de carbidhoofdstad van Drenthe, reed de 
hele middag rond met de politie. Die hoefde volgens hem niet op te treden. ‘Leuk werk. Vooral 
veel waardering dat het carbidschieten überhaupt kon doorgaan.’  
 
Van Oosterhout houdt nog een slag om de arm. Hij heeft nog geen zicht op de situatie in de 
gehele gemeente Emmen. En de avond is nog jong. Bron: Dagblad van het Noorden, 31 
december 2021. 
 
In Havelte heeft de burgemeester een einde gemaakt aan 
het carbidschieten  
 
In het Drentse Havelte heeft de burgemeester vrijdag een einde gemaakt aan 
het carbidschieten door een groep mensen. De gemeente vond de groep te groot en de 
onderlinge afstand te klein. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.  
 
De burgemeester dreigde met een dwangsom van 12.500 euro, meldt de krant. ‘Nou, daar 
waren die jongens wel van onder de indruk’, zegt een buurtbewoner, die de krant laat weten 
te balen van het ingrijpen. ‘Wat een gevoel voor traditie, tjongejonge. Vervolgens waaierde de 
groep uiteen. De gezelligheid was meteen naar de kloten. Heel jammer.’ Bron: AD, 31 
december 2021. 
 
Grapperhaus met boodschap naar Enschede: bodycams, wapens én 
fatsoen om hulpverleners te beschermen 
 
Overal in het land zetten hulpverleners zich schrap voor de nieuwjaarsnacht. Minister 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stak ze vrijdag in Enschede een hart onder de riem. 
En hij had een indringende boodschap voor ‘het publiek’. 
 
Vergeleken met de Randstad valt de agressie tegen politie, brandweer en 
ambulancemedewerkers in het oosten van het land nog mee. Desondanks kwam minister Ferd 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vrijdag voor zijn laatste werkbezoek naar Enschede, 
om hulpverleners een hart onder de riem te steken.  
 
In zo ongeveer zijn laatste publieke optreden als minister suggereerde Grapperhaus dat het 
meer inzetten van bodycams en wellicht bewapening van boa’s ingezet moet worden om 
hulpverleners beter te beschermen tegen raddraaiers en oproepkraaiers. „En de bescherming 
moet er ook uit bestaan dat mensen die dit doen, worden opgepakt’, aldus de minister. 
 
Een belangrijk deel van zijn boodschap was echter voor de toeschouwers en toehoorders bij 
incidenten. „We moeten een keerpunt maken in onze mentaliteit’, aldus Grapperhaus. „Het is 
een klein deel dat dit doet, maar er is een ander deel dat dit laat gebeuren. Ja, ik spreek 
iederéén hierop aan. We moeten echt weer naar normaal fatsoen.’   
 
Volgens Karlijn Baalman, districtschef van de politie Twente, komt ook in Twente agressie 
tegen hulpverleners voor. „Al is dat hier minder vaak’, zo geeft zij toe. Volgens Pieter Verhoeve, 
burgemeester van Gouda en voorzitter van het door Grapperhaus ingestelde ‘Taskforce Onze 
Hulpverleners Veilig’, zijn er jaarlijks 10.000 tot 12.000 meldingen van agressie tegen 
hulpverleners. Verghoeve, die Grapperhaus vergezelde op zijn werkbezoek: „De helft van de 
boa’s heeft te maken met fysiek geweld.’ 

Intussen ontstaat in vooral landelijke media het beeld dat er een heftige jaarwisseling aan zit 
te komen voor de hulpverleners. Hoewel ze voorspellen lastig vindt, gaat Baalman gaat er een 
beetje van uit dat het in Twente relatief rustiger zal blijven. „We hebben hier niet zo’n vreselijk 
groot probleem. Maar jongeren zijn het wel helemaal zat. En dat kan ik mij voorstellen. Maar 
rellen is niet de oplossing.’  
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Minister Ferd Grapperhaus in het Enschedese politiebureau in gesprek met politiemensen. © 
Frans Nikkels Fotografie  

Voor Grapperhaus was het zijn laatste werkbezoek als minister. De CDA’er wordt in het 
nieuwe kabinet opgevolgd door Dilan Yesilgöz-Zegerius van de VVD. „Ik had misschien nog 
wel door willen gaan op Justitie en Veiligheid’, geeft Grapperhaus toe. „Maar die vraag kwam 
niet aan de orde. Het CDA heeft de verkiezingen verloren, de VVD kreeg meer ministers en 
wilde graag de minister van Justitie en Veiligheid. Dat begrijp ik, want het is een eervolle 
baan.’ Bron: Tubantia, 31 december 2021. 

ING kampt op oudejaarsavond met een storing 

ING kampt op oudejaarsavond met een storing. Nederlandse klanten die digitaal bankieren bij 
het concern kunnen daardoor niet inloggen. Wat precies de oorzaak is van het euvel is nog 
niet duidelijk.  

Een woordvoerster van de bank zegt dat het probleem zowel speelt bij onlinebankieren via de 
computer als bij de mobiele app. Daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld ook niet hun saldo 
checken. Betalingen ontvangen is nog wel mogelijk, benadrukt ze. 

ING is op dit moment nog aan het uitzoeken hoe het euvel is ontstaan. De zegsvrouw kan 
alleen zeggen dat het niet om een cyberaanval lijkt te gaan. De bank probeert er voor te zorgen 
dat alles zo snel mogelijk weer werkt. Bron: AD, 31 december 2021. 

De Staatsloterij heeft ruim 7,1 miljoen loten verkocht  

De Staatsloterij heeft dit jaar ruim 7,1 miljoen loten verkocht voor de oudejaarstrekking, laat 
een woordvoerder weten. Het recordaantal van ruim 7 miljoen loten dat in 2020 werd 
verkocht, is daarmee overschreden. 

‘Het lijkt erop dat meer mensen loten kopen nu ze de jaarwisseling vanwege de 
coronamaatregelen en het vuurwerkverbod opnieuw minder goed op een andere manier 
kunnen vieren’, stelt de woordvoerder. Er werden ongeveer evenveel halve loten (3,7 miljoen) 
als hele loten (3,4 miljoen) verkocht. 

Op dit moment is de trekking bezig, waarna er nog een extra controle wordt uitgevoerd. Rond 
middernacht wordt vervolgens bekendgemaakt waar de hoofdprijs is gevallen. Deze staat 
op dertig miljoen euro. Vorig jaar kwamen de winnaars uit Zwolle en Tiel. Bron: AD, 31 
december 2021. 
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Uit het hele land komen berichten over brandjes en incidenten 

Uit diverse plekken in het land komen berichtjes over brandjes en kleine incidenten binnen. 
In Wilnis is een speeltoestel door vlammen beschadigd: de geschatte schade bedraagt ruim 
15.000 euro. Ook in Den Haag moest de brandweer een aantal maal uitrukken. 

In Den Haag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Een groep agenten op fiets (bikers) kwam 
ter plaatse op het Anna Blamanplein bij een grote groep jongeren die vuurwerk aan het 
afsteken waren. De groep bestond uit zo'n dertig jongeren. Er werd een zware 
vuurwerkbom richting de agenten gegooid en daarop hebben de agenten de jongeren 
weggedreven. De jongeren zijn vervolgens allemaal hard weggerend. 

De burgemeester van de gemeente Zuidplas roept mensen op kinderen thuis te houden nadat 
het in Moordrecht onrustig werd. Een woordvoerder van brandweer Hollands Midden meldt 
dat er onder meer een elektriciteitskastje in brand vloog. De ME kwam ter plaatse om de 
brandweer bij te staan.  

Aan de Hoog Buurlostraat in Den Haag is grote schade aan een portiek ontstaan na het 
afgaan van vuurwerk. Meerdere ruiten en deuren zijn door de ontploffing gesneuveld. 

Volgens de bewoners van de straat is het de tweede keer dat er vuurwerk is gegooid in het 
portiek. Ook tijdens kerst ging er een vuurwerkbom af. 

In Goirle is brand uitgebroken in een sporthal. De brandweer kwam met een hoogwerker en 
vijf bluswagens en kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. Mogelijk is vuurwerk 
de oorzaak. 

De brandweer in Enschede is vrijdagavond door politie en ME ondersteund bij een brand aan 
de Christiaan Huygensstraat in Enschede. Het is onrustig in de wijk Velve-Lindehof, waar de 
brandweer voor de derde keer vanavond moest uitrukken. Dat meldt dagblad Tubantia. 

De hulpdiensten werden omstreeks 20.45 uur opgeroepen voor de brand aan de Christiaan 
Huygensstraat. Voorwerpen op straat hadden vlam gevat. Zodat brandweerlieden de 
bluswerkzaamheden goed konden uitvoeren, kwamen meerdere eenheden van de politie en de 
ME ter plekke. Op straat bevonden zich veel omstanders.  
 
In Groningen is de politie op een aantal plaatsen aanwezig geweest zodat de brandweer zijn 
werk te kan doen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het gaat om de wijken Vinkhuizen 
en Paddepoel. In Vinkhuizen werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. De brandweer was 
ter plaatse om buitenbrandjes te blussen. Ook de ME rukte uit om de brandweer te 
beschermen.  
 
Ook in het Friese Kollumerzwaag moest de ME in actie komen om de brandweer te 
beschermen. Daarbij werd ze bekogeld met vuurwerk, meldt de politie op Twitter. Er is één 
persoon aangehouden. 
 
De Friese dorpen Ferwert, Anjum en Marrum zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit 
geldt tot morgen 09:45 uur. Mensen die zich op straat begeven kunnen preventief 
gefouilleerd worden. De dorpen liggen in de gemeente Noardeast-Fryslân.  
Bij de politie is de afgelopen dagen informatie binnengekomen op basis waarvan aangenomen 
kan worden dat er ongeregeldheden en wanordelijkheden kunnen ontstaan 'zoals 
confrontaties tussen groepen, confrontatie met de politie, vernielingen, het afsteken van zwaar 
vuurwerk, vechtpartijen, etc.' 
 
Gisteren ging het al flink mis. Daarbij zijn brandweer en politie bekogeld en raakte een agent 
gewond.  
 
In het Zeeuwse Yerseke is een uitslaande woningbrand gaande. Onduidelijk is of daar iemand 
aanwezig is. Dat meldt de Zeeuwse veiligheidsregio op Twitter. Bron: AD, 31 december 2021.  
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Honderden mensen bijeen op de Dam 
 
Honderden mensen hebben zich op oudejaarsavond verzameld op de Dam in Amsterdam. 
Ondanks de coronamaatregelen zijn veel mensen bij elkaar gekomen op het plein om de 
jaarwisseling te vieren. Er wordt onder meer vuurwerk afgestoken en de mensen hebben zich 
vooral verzameld rondom de grote kerstboom. Bron: AD, 31 december 2021. 

 

© ANP — Jongeren laten zich door een handhaver op de foto zetten op de Dam in het centrum 
van Amsterdam. 

Jongen zwaargewond door vuurwerk; hulpverleners zoeken naar resten 
hand 

Bij een ongeluk met vuurwerk zijn twee jongens in Kootwijkerbroek gewond geraakt. Eén van 
hen raakte vermoedelijk zijn hand kwijt. Brandweerlieden en agenten zoeken naar menselijke 
resten op de plek van de explosie.  

Het ongeval gebeurde rond 18.15 uur aan de Kerkweg in Kootwijkerbroek. Een jongeman hield 
naar eigen zeggen een Cobra 6 in zijn hand toen deze plotseling ontplofte. De jongeman raakte 
daarbij vermoedelijk zijn hand kwijt. Een tweede jongeman liep letsel op aan zijn gezicht. 

Twee ambulances hebben de gewonden naar het ziekenhuis vervoerd. Brandweerlieden 
ruimden het bloed op. Overigens brandde ook een auto uit. Eerdere berichten dat 
hulpverleners zijn bekogeld met vuurwerk, blijken niet te kloppen. Bron: De Stentor, 31 
december 2021. 
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Een jongen is vermoedelijk zijn hand verloren door een explosie van zwaar vuurwerk in 
Kootwijkerbroek. © Persbureau Heitink  

 
Actie in Dinteloord. © videostill 

ME’ers drijven jongeren in de hoek: zeker 15 aanhoudingen in Dinteloord 
na vernielingen en afsteken vuurwerk 

In het centrum van Dinteloord zijn vrijdagavond volgens aanwezigen zeker zo'n 15 mensen 
aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Het gaat vooral om jongeren, die in 
een hoek gedreven werden door een ongeveer even grote macht van de ME.  
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Dat gebeurde rond 21.00 uur op oudjaarsavond. Om hoeveel aanhoudingen het precies gaat, 
kan een politiewoordvoerder op dit moment nog niet zeggen. De mensen zijn aangehouden 
vanwege ‘onder meer het afsteken van vuurwerk en vermoedelijk ook het plegen van 
vernielingen.’ 

Aanwezigen stellen dat het vorig jaar ook al onrustig was met rellende jongeren en overlast 
van vuurwerk.  

De ME staat rond de jaarwisseling op stand-by, wat inhoudt dat ze bij incidenten snel 
opgeroepen worden. Inmiddels is de rust wedergekeerd in het centrum van het dorp. Bron: 
BN De Stem, 31 december 2021. 

 

Op de kruising vasn de Kruisbeekweg en Schansweg in Lunteren is een caravan afgebrand. © 
Persbureau Heitink  
 
Brandweerlieden en agenten bekogeld met zwaar vuurwerk tijdens 
blussen caravanbrand Lunteren 
 
Bij het blussen van een caravanbrand in Lunteren zijn hulpverleners door omstanders 
bekogeld met zwaar vuurwerk. Brandweerlieden rukten rond 19.45 uur uit naar de kruising 
van de Kruisbeekweg en Schansweg in het dorp. 
 
Daar stond een caravan in brand. Het vuur was al bijna gedoofd toen een groep van 20 tot 30 
jongeren de brandweerlieden bekogelden met vuurwerk.  
 
Ook agenten die op de brand waren afgekomen werden onder vuur genomen, melden 
persfotografen. Een van hen zegt dat hij weg moest lopen toen hij met brandweerlieden in 
gesprek was omdat naast hun vuurwerk was gegooid. De politie greep niet in. 
 
Een woordvoerder van de brandweer ontkent dat er gericht vuurwerk is gegooid naar 
brandweerlieden. Volgens hem zou het vuurwerk ‘niet bewust’ richting hen zijn geworpen. 
Bron: DG, 31 december 2021.  
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Nederland is het jaar 2022 knallend begonnen 
 
Gelukkig Nieuwjaar!! Nederland is het jaar 2022 ondanks het vuurwerkverbod knallend 
begonnen. Door het hele land was siervuurwerk te zien en met knalvuurwerk werd het 
coronajaar 2021 afgesloten. Bron: AD, 31 december 2021. 
 
De Dam door politie leeggeveegd 
 
Op de Dam in Amsterdam verzamelden zich tijdens de jaarwisseling zoveel mensen dat de 
politie zich genoodzaakt zag om het deel rond Nationaal Monument leeg te vegen. Een 
woordvoerder van de politie bevestigt dat er rond middernacht tussen de 3.000 en 4.000 
mensen op de Dam waren. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken Bron: AD, 31 december 
2021. 
 

 

© ANP — Feestvierders op de Dam in het centrum van Amsterdam.  

 

Uit het hele land zijn meldingen binnen gekomen van autobranden 

Uit het hele land zijn meldingen binnen gekomen van autobranden. Onder meer in 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Rotterdam, Harderwijk, Bunschoten, 
Veenendaal, Vlaardingen en Barendrecht ging auto's in vlammen op. 

Op de beruchte kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat in Veen werden twee 
sloopauto's in brand gestoken. Honderden mensen hadden zich daar verzameld. Op de 
kruising worden elk jaar sloopauto's in brand gestoken. Vrijdag werden daar betonblokken 
geplaatst om het verkeer om te leiden.  

Ook werden veel brandjes gesticht in afvalcontainers en op straat. Bron: AD, 31 december 
2021. 
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© GinoPress B.V. — Twee auto's staan in de brand in Bunschoten. 

Op veel plaatsen in Europa is het nieuwe jaar ingeluid zonder grote 
festiviteiten 

Op veel plaatsen in Europa is het nieuwe jaar ingeluid zonder grote festiviteiten of 
mensenmenigtes. Vanwege het coronavirus waren in Parijs, Berlijn en Rome alle vieringen 
afgelast. 

Alleen in Engeland, waar nauwelijks maatregelen gelden, waren op straat grote 
mensenmassa's te zien. De geplande vuurwerkshow in de Britse hoofdstad werd wel afgelast. 

In Berlijn trad de politie op om te voorkomen dat grote groepen mensen samenkwamen. De 
Duitse televisiezender ZDF zond een live oudejaarsprogramma uit vanaf de Brandenburger 
Tor, maar ook daar waren toeschouwers niet toegestaan. 

In Rome sloot de politie delen van het centrum af nadat relschoppers vuurwerk naar 
voorbijgangers gooiden. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Bron: AD, 31 december 
2021. 

Gelukkig Nieuwjaar 

Nederland is het jaar 2022 ondanks het vuurwerkverbod vanwege de 
coronapandemie knallend begonnen. Door het hele land was siervuurwerk te zien en met 
knalvuurwerk werd het coronajaar 2021 afgesloten. 

In Bergen op Zoom, Eindhoven, Roermond, Rotterdam, Leeuwarden en Amsterdam leek de 
jaarwisseling weinig te verschillen van andere jaren. Er werd veel siervuurwerk en 
knalvuurwerk afgestoken. Zowel in Roermond als Rotterdam waren veel zware knallen te 
horen van illegaal vuurwerk, en in Leeuwarden was er al de hele avond veel vuurwerk te zien 
en horen. 
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Ook in Utrecht en Den Haag was veel siervuurwerk te zien, maar beduidend minder dan 
tijdens normale jaarwisselingen.  

In Groningen is iets na middernacht de mobiele eenheid (ME) ingezet aan de Meerpaal, nadat 
de brandweer daar was bekogeld met vuurwerk tijdens het blussen van een brand. Ook de 
ME werd bekogeld met vuurwerk. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Bron: AD, 
31 december 2021.  

 

Laatste woorden 

Met de opkomst van de wereldwijde pandemie van het nieuwe coronavirus in 2019 (COVID-
19), veroorzaakt door ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2), is een 
breed scala aan symptomen waargenomen bij geïnfecteerde patiënten. Koorts, 
ademhalingssymptomen en spierpijn behoorden tot de eerste indicatoren van COVID-19, 
maar meer recent heeft tot een derde van de patiënten neurologische complicaties 
gemanifesteerd. 
 
Neurologische symptomen variëren van mildere indicatoren, zoals misselijkheid, hoofdpijn, 
verlies van geur en / of smaak, tot de meer ernstige encefalopathie, toevallen, beroerte en 
Guillain-Barré-syndroom. 
 
Al deze zijn suggestief voor het neurotropisme van SARS-CoV-2. Bovendien is aangetoond dat 
andere coronavirussen de hersenen binnendringen en SARS-CoV-2 RNA is gedetecteerd in 
hersenbiopten van fatale gevallen van COVID-19.  
 
De ingangsreceptor voor SARS-CoV-2, angiotensine-converterend enzym 2 (ACE2), wordt tot 
expressie gebracht in de hersenen, hoewel op lagere niveaus in vergelijking met long- en 
andere weefsels, dus het is belangrijk om te onderzoeken (1) of de hersenen vatbaar zijn voor 
infectie door SARS-CoV-2, (2) of de hersenen een levensvatbare plaats van replicatie zijn en 
wat de gevolgen van infectie zijn voor de hersenen. 
 
Vanwege de ontoegankelijkheid van menselijk hersenweefsel voor onderzoeksdoeleinden, 
zijn 3D-in vitro modellen een waardevol hulpmiddel gebleken voor het bestuderen van de 
cellulaire en moleculaire effecten van een neurologische SARS-CoV-2-infectie. Deze modellen 
maken mensspecifieke studies van bepaalde regio's en celtypen in de hersenen mogelijk. 
Eerdere studies met hersenorganoïden om SARS-CoV-2-tropisme te onderzoeken, hebben 
geresulteerd in tegenstrijdige rapporten over infectiviteit; sommigen hebben aangetoond dat 
SARS-CoV-2 niet gemakkelijk neuronen infecteert, terwijl anderen suggereren dat het virus 
dat wel doet, maar zich niet in hen kan vermenigvuldigen. Een andere studie toonde infectie 
aan in zowel neuronen als neurale voorlopercellen met daaropvolgende  SARS-CoV-2-tropisme 
in andere celtypen van de hersenen is onderzocht, zoals glia en cellen van de plexus 
choroideus (ChP)). Deze studies melden infectie van de cellen van de ChP, maar niet van 
gliacellen. Deze studies gebruikten met name een breed scala aan virale titers en multipliciteit 
van infectie (MOI). Omdat SARS-CoV-2-tropisme in het CZS grotendeels onduidelijk blijft, is 
het noodzakelijk om de cellulaire doelen van SARS-CoV-2 en de infectieuze dosis waarvoor 
hersenweefsel vatbaar is te identificeren. 
 
Geschat wordt dat de infectieuze dosis voor SARS-CoV-2 zo laag kan zijn als een paar honderd 
deeltjes;  daarom hebben we organoïden getest op infectie met virale titers van 102 tot 
105 plaquevormende eenheden (PFU)/ml, met een MOI van 0,00001-0,01. We vonden infectie 
van corticale organoïden bij titers zo laag als 102 PFU/ml. Consistent met studies 
van  en  Jacob et al, 2020, zagen we weinig tot geen infectie van neuronen, maar matige 
infectie van ChP-cellen. Interessant is echter dat we ontdekten dat SARS-CoV-2  gelokaliseerd 
was naar cellen die het gliale marker gliale fibrillaire zure eiwit (GFAP) en de astrocytische 
marker aldehyde dehydrogenase 1-familielid L1 (ALDH1L1) tot expressie brachten, evenals 
cellen die GFAP en nestine mede tot expressie brachten, indicatief voor radiale glia-
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voorlopercellen. Deze studie markeert de eerste demonstratie van het gliale tropisme van 
SARS-CoV-2. 
 
Resultaten 
 SARS-CoV-2 infecteert menselijke corticale organoïden bij lage virale titers. 

Om het vermogen van SARS-CoV-2 om neurale celtypen te infecteren te onderzoeken, hebben 
we 180 dagen in vitro (DIV) van menselijke embryonale stamcellen (hESC) afgeleide corticale 
organoïden blootgesteld aan SARS-CoV-2 bij drie virale titers, plus een nep-infectiegroep. De 
organoïden werden in totaal 14 dagen gehandhaafd, met mediaveranderingen om de 4-5 
dagen, daarna gefixeerd. Tijdens deze periode volgden we de organoïden dagelijks met bright 
field microscopie om te zoeken naar morfologische veranderingen, veranderingen in 
mediakleur en / of externe cellulaire integriteit. Infectie werd voor het eerst bevestigd met 
behulp van immunohistochemie (IHC) om het nucleocapside-eiwit (NP) van SARS-CoV-2 te 
detecteren; dit eiwit is het meest voorkomend in coronavirussen en heeft de neiging om 
immunogeener te zijn dan andere structurele eiwitten.  
 
Kwantitatieve real-time PCR werd ook uitgevoerd om het aantal virale deeltjes in elke 
organoïde te beoordelen en om het infectieniveau ten opzichte van de virale titer te bepalen. 
We vonden dat infectie van corticale organoïden optrad bij titers zo laag als 102 PFU/ml door 
positief SARS-CoV-2 NP-signaal en detectie van SARS-CoV-2 genoomequivalenten (GE) van 
RT-qPCR.  Bron: Cell Stem Cell,  13 oktober 2020. 

Sars-CoV-2 infecteert de menselijke nier en veroorzaakt fibrose in nierorganoïden 

- COVID-19-patiënten vertonen tubulo-interstitiële nierfibrise in vergelijking 

met controles 

- SARS-CoV-2-infectie stimuleert pro-fibrotische signalering in menselijke 

nierorganoïden 

- SARS-CoV-2-infectie kan worden geremd door een proteaseblokker in 

menselijke nierorganoïden 

Nierfalen wordt vaak waargenomen tijdens en na COVID-19, maar het blijft ongrijpbaar of dit 
een direct effect van het virus is. Hier melden we dat SARS-CoV-2 direct niercellen infecteert 
en geassocieerd is met verhoogde tubulus-interstitiële nierfibrose in autopsiemonsters van 
patiënten. Om de directe effecten van het virus op de nier onafhankelijk van systemische 
effecten van COVID-19 te bestuderen, infecteerden we door de mens geïnduceerde 
pluripotente stamcel-afgeleide nierorganoïden met SARS-CoV-2. Single cell RNA-sequencing 
duidde op letsel en dedifferentiatie van geïnfecteerde cellen met activering van pro-fibrotische 
signaalroutes. Belangrijk is dat SARS-CoV-2-infectie ook leidde tot verhoogde collageen 1-
eiwitexpressie in organoïden. Een SARS-CoV-2 proteaseremmer was in staat om de infectie 
van niercellen door SARS-CoV-2 te verbeteren. Onze resultaten suggereren dat SARS-CoV-2 
niercellen direct kan infecteren en celbeschadiging kan veroorzaken met daaropvolgende 
fibrose. Deze gegevens kunnen zowel acute nierschade bij COVID-19-patiënten als de 
ontwikkeling van chronische nierziekte bij Long-COVID verklaren. Bron: Cell Stem Cell,  
december 2021. 

Coronavirusziekte 2019 (COVID-19), veroorzaakt door het ernstige acute respiratoire 
syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) virus, leidt tot luchtwegklachten die fataal kunnen 
zijn. Neurologische symptomen zijn echter ook waargenomen bij sommige patiënten. De 
oorzaak van deze complicaties is momenteel onbekend. Hier gebruiken we mens-pluripotente-
stamcel-afgeleide hersenorganoïden om SARS-CoV-2 neurotropisme te onderzoeken. We 
vinden expressie van virale receptor ACE2 in volwassen choroïde plexuscellen die overvloedige 
lipoproteïnen tot expressie brengen, maar niet in neuronen of andere celtypen. We dagen 
organoïden uit met SARS-CoV-2 spike pseudovirus en levend virus om viraal tropisme aan te 
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tonen voor choroïde plexus epitheelcellen, maar weinig tot geen infectie van neuronen of glia. 
We vinden dat geïnfecteerde cellen apolipoproteïne- en ACE2-tot expressie brengende cellen 
van de choroïde plexus epitheelbarrière zijn. Ten slotte tonen we aan dat infectie met SARS-
CoV-2 het choroïde plexusepitheel beschadigt, wat leidt tot lekkage over deze belangrijke 
barrière die normaal gesproken de toegang van pathogenen, immuuncellen en cytokines tot 
hersenvocht en de hersenen voorkomt. Bron: Cell Stem Cell,  13 oktober 2020. 

Patiënten met de coronavirusziekte 2019 (COVID-19) hebben een verscheidenheid aan 
neurologische complicaties gemanifesteerd en er is nog veel te onthullen met betrekking tot 
het neurotropisme van ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Van 
menselijke stamcellen afgeleide hersenorganoïden bieden een waardevolle in vitro benadering 
om de cellulaire effecten van SARS-CoV-2 op de hersenen te bestuderen. Hier gebruikten we 
menselijke embryonale stamcel-afgeleide corticale organoïden om te onderzoeken of SARS-
CoV-2 hersenweefsel in vitro kon infecteren en ontdekten dat corticale organoïden konden 
worden geïnfecteerd bij lage virale titers en binnen 6 uur. Belangrijk is dat we aantonen dat 
gliacellen en cellen van de plexus choroideus bij voorkeur het doelwit waren in ons model, 
maar niet op neuronen. Interessant is dat we ook expressie van angiotensine-converterend 
enzym 2 vonden in SARS-CoV-2 geïnfecteerde cellen; virale replicatie en celdood waarbij DNA-
fragmentatie betrokken is, treedt echter niet op. Wij geloven dat ons model een handelbaar 
platform is om de cellulaire effecten van SARS-CoV-2-infectie in hersenweefsel te bestuderen. 
Bron: Cell Stem Cell,  16 december 2020. 

Patiënten met de coronavirusziekte 2019 (COVID-19) hebben een verscheidenheid aan 
neurologische complicaties gemanifesteerd en er is nog veel te onthullen met betrekking tot 
het neurotropisme van ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Van 
menselijke stamcellen afgeleide hersenorganoïden bieden een waardevolle in vitro benadering 
om de cellulaire effecten van SARS-CoV-2 op de hersenen te bestuderen. Hier gebruikten we 
menselijke embryonale stamcel-afgeleide corticale organoïden om te onderzoeken of SARS-
CoV-2 hersenweefsel in vitro kon infecteren en ontdekten dat corticale organoïden konden 
worden geïnfecteerd bij lage virale titers en binnen 6 uur. Belangrijk is dat we aantonen dat 
gliacellen en cellen van de plexus choroideus bij voorkeur het doelwit waren in ons model, 
maar niet op neuronen. Interessant is dat we ook expressie van angiotensine-converterend 
enzym 2 vonden in SARS-CoV-2 geïnfecteerde cellen; virale replicatie en celdood waarbij DNA-
fragmentatie betrokken is, treedt echter niet op. Wij geloven dat ons model een handelbaar 
platform is om de cellulaire effecten van SARS-CoV-2-infectie in hersenweefsel te bestuderen. 
Bron: Cell Stem Cell,  11 mei 2021. 

SARS-CoV-2 heeft de COVID-19-pandemie veroorzaakt. Er is dringend behoefte aan 
fysiologische modellen om SARS-CoV-2-infectie te bestuderen met behulp van menselijke 
ziekterelevante cellen. COVID-19 pathofysiologie omvat respiratoire insufficiëntie, maar omvat 
andere orgaansystemen, waaronder darm, lever, hart en pancreas. We presenteren een 
experimenteel platform bestaande uit cel- en organoïdederivaten uit menselijke pluripotente 
stamcellen (hPSC's). Een Spike-enabled pseudo-entry virus infecteert pancreas endocriene 
cellen, lever organoïden, cardiomyocyten en dopaminerge neuronen. Recente klinische studies 
tonen een sterke associatie met COVID-19 en diabetes. We vinden dat menselijke bètacellen 
van de pancreas en leverorganoïden zeer tolerant zijn voor SARS-CoV-2-infectie, verder 
gevalideerd met behulp van volwassen primaire menselijke eilandjes en volwassen 
hepatocyten en cholangiocytenorganoïden. SARS-CoV-2-infectie veroorzaakte opvallende 
expressie van chemokines, zoals ook te zien was in primaire menselijke COVID-19 pulmonale 
autopsiemonsters. hPSC-afgeleide cellen/organoïden bieden waardevolle modellen voor het 
begrijpen van de cellulaire reacties van menselijke weefsels op SARS-CoV-2-infectie en voor 
ziektemodellering van COVID-19. Bron: Cell Stem Cell,  19 juni 2021. 

Ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2), dat COVID-19 veroorzaakt, 
is een ernstige wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid van deze eeuw. Vanaf 
oktober 2020 zijn minstens 1,2 miljoen mensenlevens aan de ziekte bezweken en zijn er enkele 
miljoenen besmet. Qua klinische symptomen zijn de COVID-19-stoornissen vergelijkbaar met 
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de vorige SARS-CoV-uitbraak in 2003. Deze omvatten luchtwegaandoeningen met koorts, 
droge hoest en kortademigheid, wat aangeeft dat de luchtwegen het eerste doelwit zijn. Hoewel 
de waargenomen neurologische defecten niet ongewoon zijn voor coronavirussen, vertoonde 
onverwacht een aanzienlijk deel van de COVID-19-patiënten ernstige neurologische 
complicaties. 
 
Hoewel bekend is dat de eerste symptomen beginnen met hoofdpijn, duizeligheid en smaak- 
en geurstoornissen, is aangetoond dat de laatste effecten veel gecompliceerder zijn en 
afhankelijk van verschillende factoren, zoals leeftijdsgroep, geslacht, etniciteit, reeds 
bestaande aandoeningen en de ernst van de infectie. De uitgebreide neurologische symptomen 
omvatten visusstoornissen, encefalitis, psychose, neurocognitieve stoornissen, dementie, 
cerebrovasculaire defecten, ischemische beroertes en intracerebrale bloedingen. Bron: Cell 
Stem Cell,  12 februari 2020. 
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