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Eerste woorden 

Een volledige lockdown, horecasluiting, een week eerder kerstvakantie voor de basisscholen 
en een beperking op het aantal mensen dat thuis op bezoek komt; we zijn nog niet van corona 
af. Wereldwijd blijft het virus landen in een greep houden. Door Omikron konden 
versoepelingen voorlopig de prullenbak in, al lijkt het ziekteverloop van de virusvariant mee 
te vallen. 

De Omikron-variant van het coronavirus is nu ook in Frankrijk dominant. Bij ruim 62 procent 
van de besmette Fransen is sprake van Omikron. Het land telde de afgelopen week gemiddeld 
122.000 nieuwe coronabesmettingen per dag. Ook in Italië werd het record aantal 
besmettingen verbroken. Nieuw onderzoek toont aan dat Omikron mogelijk milder is omdat 
het de longen zou sparen.  

In 2020 waren er minder positieve tests (ongeveer 795.000), maar meer doden (ruim 11.400). 

De eerste twintigers zijn aan de beurt voor de .oppepprik., laat coronaminister De Jonge 
weten. Mensen die in 1993 en 1994 zijn geboren, kunnen een prikafspraak maken. 
Ondertussen stijgt het aantal nieuwe besmettingen verder door, maar blijft ook het aantal 
patiënten in de ziekenhuizen dalen. Bron: AD, 1 januari 2022. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) meldde in 2921 in totaal 2.337.203 nieuwe 
besmettingen. 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 pandemie. 
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 telde ruim 273.000 positieve 
tests. 

De rustigste maand van dit jaar was juni. In dertig dagen tijd waren er iets meer dan 36.000 
positieve tests. Dat staat gelijk aan ongeveer twee dagen in november.  

Nederland is het jaar 2022 ondanks het vuurwerkverbod knallend begonnen. Op sommige 
plekken was het onrustig. Op de Dam in Amsterdam verzamelden zich zoveel mensen dat de 
politie zich genoodzaakt zag om het deel rond Nationaal Monument leeg te vegen. In Dinteloord 
werden zeker vijftien mensen aangehouden. Onder meer in Groningen en Lunteren kwam het 
tot ongeregeldheden tussen relschoppers en politie. In Kootwijkerbroek raakten twee jongeren 
gewond bij een vuurwerkongeluk. Een van hen verloor zijn hand. Bron: De Telegraaf, 1 januari 
2022. 

Slechts handvol kappers doet mee aan landelijke demonstratie: . Zet toch 
geen zoden aan de dijk.  

Met posters voor het raam, afzetlinten en paspoppen in lege kappersstoelen voeren kappers 
actie tegen de gedwongen winkelsluiting vanwege corona. In de Drechtsteden deed slechts een 
handvol kapperszaken uit Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Papendrecht mee. Velen 
zien hier het nut niet van in. 

Daar waar de tegemoetkomingen de vorige lockdowns nog schromelijk tekortschoten, zijn ze 
er voor veel kappers nu helemaal niet.  En dat terwijl er al die tijd zo hard gewerkt is om 
besmettingen in de salons te voorkomen. Hoewel de energie van Fred Schoonewelle van 
Kapper Fred in Papendrecht op is, doet hij toch mee aan de actie. We moeten dit landelijk 
onder de aandacht brengen.  Bron: AD, 31 december 2021. 
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Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft vooralsnog een heel rustige nacht 

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft vooralsnog een heel rustige nacht.  tijdens de 
jaarwisseling. Oogarts Tjeerd de Faber vertelt rond 01.30 uur één patiënt te moeten 
behandelen die gewond is geraakt door vuurwerk, waar dat andere jaren, op vorig jaar na, op 
dit tijdstip zo’n tien patiënten zouden zijn. De nacht is nog jong en het landelijke beeld weet 
ik niet, maar het lijkt rustig te zijn.   

Zaterdagochtend denkt de oogarts een algemeen beeld te kunnen geven over het aantal 
mensen dat rond de jaarwisseling door vuurwerk gewond raakte aan de ogen. Bron: AD, 1 
januari 2022. 

De hulpdiensten in Den Haag hebben het in oudejaarsnacht druk met blussen 
van brandjes 

De hulpdiensten in Den Haag hebben het in oudejaarsnacht druk met blussen van brandjes, 
maar de situatie is zeer beheersbaar, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Vooral 
in het eerste uur van het nieuwe jaar moesten op sommige plekken auto.’s, scooters en 
vuilnisbakken het ontgelden, aldus de woordvoerder. 

In de Schlegelstraat liepen vijf woningen schade op door een brand in een portiek. Daarbij 
raakte niemand gewond, wel moeten de bewoners van de vijf woningen de nacht ergens anders 
doorbrengen. Volgens de woordvervoerder zijn er meer brandjes dan oudejaarsnacht vorig 
jaar, mogelijk . door het mooie weer. Het regent niet, dan zijn mensen eerder geneigd de straat 
op te gaan.  

De Haagse burgemeester Jan Van Zanen liep tijdens de jaarwisseling mee op een aantal 
politiebureaus. Hij sprak daar met hulpdiensten die ervoor moeten zorgen dat de 
oudejaarsnacht veilig verloopt. Bron: AD, 1 januari 2022. 

 

© District8 — Aan de Dallashof in Den Haag was de sfeer enige tijd grimmig. De politie moest 
buurtbewoners wegsturen zodat de brandweer het vuur op straat kon blussen. 

De hulpdiensten hebben op oudejaarsdag ongeveer tien procent meer 
oproepen gehad dan een jaar eerder 
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De hulpdiensten hebben op oudejaarsdag ongeveer tien procent meer oproepen gehad dan 
een jaar eerder. Dat valt op te maken uit data van alarmeringen.nl, een website die de 
zogenoemde P2000-oproepen van de hulpdiensten bijhoudt. Hulpdiensten kregen deze 
oudejaarsdag 4600 meldingen binnen, tegenover bijna 4200 op dezelfde dag vorig jaar. 

Tussen 18.00 uur en middernacht hebben de meldkamers de hulpdiensten ruim 1600 keer 
gealarmeerd, vijf procent meer dan in 2020 op oudejaarsavond. 

Het daadwerkelijke aantal meldingen van de hulpdiensten ligt waarschijnlijk hoger. Het is 
bekend dat de hulpdiensten tijdens enorme pieken, zoals rond de jaarwisseling, lang niet alle 
meldingen die binnenkomen ook daadwerkelijk als alarmeringen via P2000 verzenden, aldus 
Wilbert de Vries van alarmeringen.nl. Als de brandweer bijvoorbeeld toch al onderweg is naar 
een buitenbrandje, dan kunnen ze net zo goed even doorrijden naar een andere locatie.  Bron: 
AD, 1 januari 2022. 

Oud en nieuw in regio Rotterdam-Rijnmond verloopt druk maar 
beheersbaar 

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is oud en nieuw in de 
regio Rotterdam druk, met veel meer meldingen dan op een normale dag maar verloopt het 
beheersbaar. 

Er woedden in Rotterdam in de nacht drie zogenoemde middelbranden, waaronder in een 
school aan de Donkersingel. Daar zijn de politie en ME samen met de brandweer ingezet, 
omdat een groep jongeren de hulpverlening hinderden.  De brand in de school, net als de 
andere twee branden, is onder controle. 

De veiligheidsregio is voornamelijk druk . met veel kleine containerbranden en 
buitenbrandjes, aldus de woordvoerder. 

In Berkel en Rodenrijs verloor een man aan de Noordeindseweg zijn voet nadat een tas met 
vuurwerk ontplofte. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Het algemene beeld van de 
woordvoerder van de veiligheidsregio is dat de nieuwjaarsnacht door het vuurwerkverbod veel 
rustiger verloopt dan toen er wel vuurwerk mocht worden afgestoken. Bron: AD, 1 januari 
2022. 

 

© ANP — Feestvierders luiden het nieuwe jaar in bij de Erasmusbrug in Rotterdam. 
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Man (31) overleden na schietpartij, dader spoorloos 

Bij een schietpartij op de Westerbeekstraat in de Rotterdamse wijk Hillesluis is op 
oudejaarsavond een man om het leven gekomen. Er werd nog geprobeerd het slachtoffer te 
reanimeren, maar zonder succes. Dat heeft de politie bekend gemaakt. Van de dader 
ontbreekt nog ieder spoor. 

Terwijl overal in de wijk het vuurwerk in de lucht vliegt, hebben vele buurtbewoners zich 
achter het lint verzameld. De 31-jarige man ligt op de stoep, naast een scooter en een 
opvallend grote plastic tas. Er zijn kort na kwart over zeven ‘s avonds meerdere kogels 
afgevuurd.  

Wat zich exact heeft afgespeeld, is onduidelijk. De bewoner van de woning waar het slachtoffer 
ligt, was niet thuis tijdens de schietpartij. Ik was met mijn vrouw en kinderen bij mijn moeder, 
hier vlakbij. Gelukkig maar, dat mijn kinderen die niet hoefden mee te maken.  

Een buurvrouw belde hem op dat er iemand onder een laken lag. De buurman is in shock als 
hij de situatie ziet. Ik hoopte op een positieve start van 2022, maar dit is afschuwelijk. Zeker 
ook voor de familie van het slachtoffer.  

 
Een man overleed na een schietpartij op straat. © Media TV 

Van de politie hoort de buurman dat zijn wagen die voor de deur stond, ook is geraakt door 
kogels net als de scooter. Een van zijn autobanden zou lek zijn. Of buren die wel thuis waren, 
iets hebben gezien is de vraag. De meeste dachten vuurwerk te horen, dat al de hele dag wordt 
afgestoken en hadden geen idee van het drama bij hen in de straat. 

De schutter zou zijn weggevlucht. Een getuige had het over een grijze auto. De politie doet 
buurt- en sporenonderzoek. De familie van het slachtoffer, een man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats, is inmiddels geïnformeerd door de politie opgevangen door de politie.  

De moord is de twintigste in de Rotterdamse regio in 2021. Bron: AD, 31 december 2021. 
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Jongen (12) overleden bij ongeluk met klaphamer, bewoner verdacht van 
dood door schuld 

Bij een incident met een klaphamer en magnesiumpoeder is in Haaksbergen een jongen van 
12 jaar om het leven gekomen. Een jongen van 11 raakte ernstig gewond, hij is niet in 
levensgevaar. De kinderen waren niet zelf met het mengsel in de weer. De bewoner van de 
woning waar ze langs liepen is aangehouden.  

Drie jongens liepen iets voor het middaguur langs een woning in Haaksbergen toen het 
gruwelijk misging. Een man sloeg daar met een klaphamer op magnesiumpoeder. Door de 
klap kwam een jongen van 12 om het leven. Een andere jongen raakte ernstig gewond. De 
bewoner van het huis, een meerderjarige man uit Haaksbergen, is door de politie 
aangehouden. Hij wordt verdacht van dood door schuld. 

De overleden jongen is nog ter plaatse door een buurman gereanimeerd. Later hebben de 
hulpdiensten dit overgenomen. Zij waren massaal ter plaatse. Naast vier ambulances landde 
er ook een traumahelikopter uit Duitsland.  

 
De technische recherche verricht onderzoek bij een woning in Haaksbergen. © Lucien Baard 

De politie heeft een gebied van enkele honderden meters afgezet zodat de technische recherche 
onderzoek kan doen. Er is flink opgeschaald om de toedracht van het incident te onderzoeken. 
De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van de twee slachtoffers. Eerst willen we de 
familie informeren.  

In of rondom de woning zou nog meer explosief materiaal liggen. Het Team Explosieven 
Verkenning heeft iets in of bij de woning aangetroffen. Hierop is de Explosieven 
Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen. Ook de brandweer en het ambulancepersoneel 
zijn opgeroepen ter assistentie. Zij staan voor de zekerheid stand-by. De klaphamer ligt nog 
op het trottoir en is gekenmerkt als bewijsstuk nummer één.  

Een bediende van een tankstation hoorde iets voor het middaguur een keiharde knal. Maar 
ik keek er niet van op. Die hoor je hier wel vaker. Maar niet veel later zag ik dat er veel paniek 
was in de straat.  Volgens omwonenden was er een klein, traditioneel buurtfeest aan de gang. 
Met vier gezinnen, vertelt een van hen aan RTV Oost. Volgens traditie zetten ze een tentje op 
met daarbij een vuurkorf, waarin ze na afloop het overgebleven afval verbranden.  

Burgemeester Rob Welten van de Overijsselse plaats noemt de gebeurtenis afschuwelijk en 
dramatisch. Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die nu volledig van de kaart zijn. Dit is 
het ergste wat je kan overkomen, aldus Welten voor de regionale omroep. 
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Het noodlottig ongeval in Haaksbergen waarbij een 12-jarige jongen om het leven kwam, 
gebeurde tijdens het laten ontploffen van een explosief mengsel. Onder de liefhebbers wordt 
deze methode ‘klaphamer’ genoemd. Het knalt harder dan nitraten of carbid, zeggen de 
kenners. 

Voor klaphamer wordt een speciale metalen installatie gebouwd. Essentieel zijn een metalen 
plaat en een zware hamer. Op de plaat wordt het kruit gelegd, meestal een mengsel van zwavel 
en natriumchloraat. De hamer valt neer op het mengsel waarna een harde explosie volgt. 

De knal zelf is doorgaans niet gevaarlijk. Het mengsel is echter zeer gevoelig voor ontsteking 
door bijvoorbeeld vonken. Veiligheidshalve wordt daarom ook vaak magnesiumpoeder 
gebruikt. Wat bij het ongeluk in Haaksbergen precies de samenstelling van het mengsel was, 
wordt nog onderzocht. De bewoner waar de klaphamer werd afgestoken is aangehouden door 
de politie. 

In verschillende Twentse dorpen is klaphamer al decennialang een traditie. Door het 
vuurwerkverbod van de afgelopen twee jaarwisselingen heeft het, net als carbidschieten, aan 
populariteit gewonnen. Vijf jaar geleden kwam klaphamer in het nieuws toen de Vriezenveense 
kaashandelaar Eduard Kerkdijk ernstig gewond raakte toen zijn mengsel voor de klaphamer 
explodeerde. Bron: AD, 31 december 2021. 

Agenten in Nieuw-Beijerland door groep van vijftig jongeren bekogeld met 
zwaar vuurwerk 

Een groep van ongeveer vijftig jongeren heeft donderdagavond aan de Kerkstraat in Nieuw-
Beijerland een groep agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. De agenten raakten niet gewond. 
De politie heeft een verdachte aangehouden, een 20-jarige man.  

De politie ontving omstreeks 20.30 uur een melding over de groep jongeren. Toen de agenten 
ter plaatse kwamen, bekogelden de jongeren hen met zwaar vuurwerk. Volgens een 
politiewoordvoerder hadden de agenten geen verwondingen. Maar omdat het zwaar vuurwerk 
was, zou het me niet verbazen als ze nog een piep in hun oren hebben.  

Het Team Parate Eenheid en een politieteam in burgerkleding kwamen vervolgens om de groep 
uiteen te drijven. Daarvoor liepen zij in een lange rij op de jongeren af. Meestal gaan ze er als 
hazen vandoor als ze zo’ n linie op zich af zien komen. , aldus de woordvoerder. Dat was nu 
ook het geval.   

De politie kon bij het uiteendrijven de 20-jarige man aanhouden. Dat kon omdat we hem 
betrapten op het aansteken van illegaal vuurwerk, verklaart de woordvoerder. Bij het andere 
vuurwerk konden de agenten niet zien welke jongeren het hadden aangestoken. Dat werd 
vanuit de groep gegooid en we kunnen moeilijk vijftig jongeren daarvoor aanhouden.  De 
namen van de andere jongeren zijn wel geregistreerd in het systeem van de politie. Bron: AD, 
31 december 2021. 

ME moet brandweer beveiligen bij brand in school, aanhouding verricht 

In een schoolgebouw aan de Asserweg in Rotterdam-Schiebroek heeft vanavond brand 
gewoed. Hulpverleners moesten bij het doen van hun werk beschermd worden door ME’ers. 

De brand in de katholieke Stephanusschool in Schiebroek brak rond 00.13 uur uit. De 
brandweer was snel ter plaatse, maar de hulpverleners trokken zich echter terug, omdat ze, 
net als vorig jaar, werden bekogeld met vuurwerk.  

De Mobiele Eenheid heeft samen met hondengeleiders gezorgd dat brandweerlieden veilig hun 
werk konden doen. Er zou in ieder geval één persoon zijn aangehouden. 

Bij aankomst zagen de brandweerlieden mensen met jerrycans, aldus Arjen Littooij. 

Directeur van de Veiligheidsregio Arjen Littooij kwam naar de school aan de Donkersingel om 
met de brandweerlieden ter plekke te spreken. Het is krankzinnig als je school die midden in 
wijk staat bewust in de brand steekt. Een school die juist voor verbinding zorgt. En het is ook 
krankzinnig dat je de brandweer die komt blussen dan bekogelt met vuurwerk. Bij aankomst 
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zagen de brandweerlieden mensen met jerrycans. Terecht besloot de bevelvoerder door te 
rijden en te wachten op de politie.   

Littooij is blij dat niemand van zijn manschappen gewond raakte. Dat is het belangrijkste. Dat 
alle brandweermannen en vrouwen die vannacht werken na hun dienst gezond naar huis 
kunnen.  

Tijdens de vorige jaarwisseling ging het op precies dezelfde plek ook verkeerd. De hulpdiensten 
kwamen ter plaatse om een brand te blussen bij de school, maar werden bekogeld met 
vuurwerk. Toen de ME ter plaatse kwam ontstond een kat en muisspel met de jongeren. De 
jongeren zijn uiteindelijk ingesloten, aldus een politiewoordvoerder toen. Bron: AD, 1 januari 
2022. 

In het hele land zijn in nieuwjaarsnacht meldingen 
van branden binnengekomen 

In het hele land zijn in nieuwjaarsnacht meldingen van branden binnengekomen, waaronder 
veel autobranden. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Rotterdam, 
Harderwijk, Veendendaal en Barendrecht gingen auto’s in vlammen op. 

In het Brabantse Oss moesten vijftien woningen worden geëvacueerd nadat er brand was 
uitgebroken in een gasverdeelstation aan de Berghemseweg. Een woordvoerder meldt dat de 
brandweer het vuur . gecontroleerd laat branden.  terwijl de energiemaatschappij probeert het 
gas af te sluiten om het vuur zo te laten doven. Waarschijnlijk lukt dat zonder dat mensen in 
Oss zonder gas komen te zitten, aldus de woordvoerder. De politie gaat uit van brandstichting. 

In de Noord-Hollandse plaats Uithoorn vloog een buurtcentrum in brand. De brandweer kreeg 
de melding rond 22.00 uur  s avonds en slaagde er met veel materieel in de grote brand onder 
controle te krijgen. Rond 00.30 uur was het vuur geblust, maar de schade aan het gebouw is 
aanzienlijk. 

 

 © ANP — In Veen gingen twee sloopauto. s in vlammen op. 
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In Apeldoorn brak op oudejaarsavond brand uit op een balkon van een woning aan de 1e 
Wormenseweg. Twee bewoners raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden 
gebracht. Volgens lokale media ontstond de brand door vuurwerk op het balkon. 

Een gebouw aan de Hoflaan in Leiden is kort na middernacht in vlammen opgegaan. Het zou 
gaan om een leegstaand schoolgebouw dat volgens Omroep West als buurthuis werd gebruikt. 
De brandweer hield een naastgelegen peuterspeelzaal nat om te voorkomen dat het vuur zou 
overslaan. Het gebouw is gecontroleerd uitgebrand. 

In Veen (Noord-Brabant) werden twee sloopauto’s in brand gestoken op de kruising van de 
Witboomstraat met de Van der Loostraat. Daarbij waren zo’n vijfhonderd mensen aanwezig. 
In de afgelopen jaren werden er tijdens de jaarwisseling vaker auto. s in brand gestoken. 

Aan de Irenestraat in het Twentse Vroomshoop zijn in de nieuwjaarsnacht autobanden in 
brand gestoken, die op verzoek van de politie door de brandweer zijn gedoofd. Ook elders in 
het land werden veel brandjes gesticht in afvalcontainers en op straat. Bron: AD, 1 januari 
2022. 

In Berlijn zijn twaalf mensen, onder wie ook kinderen, gewond geraakt 
door illegaal vuurwerk 
 
In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twaalf mensen, onder wie ook kinderen, gewond geraakt 
door een explosie van illegaal vuurwerk. Dat gebeurde kort na middernacht tijdens een 
privéfeestje in het oosten van de stad, meldt de brandweer. Het jongste slachtoffer is elf 
jaar oud. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. 

Een politiewoordvoerder meldt aan het Duitse persbureau DPA dat het illegale 
vuurwerk geëxplodeerd moet zijn. Een andere uitleg voor het aantal slachtoffers en de aard 
van de verwondingen is er simpelweg niet, stelt de woordvoerder. Hoe de slachtoffers eraan 
toe zijn, is onduidelijk. Bron: AD, 1 januari 2022. 

 

© EPA — Vuurwerk in Rio de Janeiro vanaf de zee bij het strand van Copacabana. 
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In Rio de Janeiro is het nieuwe jaar ingeluid met de traditionele 
vuurwerkshow vanaf zee  

In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro is het nieuwe jaar ingeluid met de traditionele 
vuurwerkshow vanaf zee voor de kust van het beroemde strand aan de Copacabana. Het 
kleurige spektakel duurde dit jaar maar liefst 16 minuten. 

Het vuurwerk werd afgestoken vanaf pontons op zee, terwijl op het strand en de 
boulevard duizenden mensen toekeken. Het oudejaarsfeest in Rio was dit jaar vanwege corona 
in sobere vorm. Zo waren er geen live optredens op het strand van artiesten, maar speelde 
een dj muziek, die via tientallen grote luidsprekerboxen op het strand was te horen. Bron: AD, 
1 januari 2022. 

In Brussel zijn tijdens de jaarwisseling 129 mensen aangehouden 

In de Belgische hoofdstad Brussel zijn tijdens de jaarwisseling 129 mensen aangehouden. Dat 
gebeurde onder meer omdat er vuurwerk werd afgestoken, terwijl er een vuurwerkverbod gold, 
vertelt een woordvoerder van de politie aan het Belgische persbureau Belga. Het gaat om 
zogenaamde bestuurlijke aanhoudingen, wat betekent dat de politie de mensen maximaal 12 
uur vast kan houden. 

De Brusselse brandweer moest 72 keer uitrukken vanwege brandjes op straat, in zes gevallen 
ging het om autobranden. Door opstootjes raakten een aantal bussen, trams en bushaltes 
beschadigd. 

Daarnaast moest de ambulance 120 keer uitrukken in de Belgische hoofdstad. Hoeveel 
mensen naar het ziekenhuis werden gebracht is onduidelijk. Bron: AD, 1 januari 2022. 

De ME heeft in de nieuwjaarsnacht in meerdere dorpen ingegrepen 

De politie heeft tijdens de nieuwjaarsnacht in het Zeeuwse Arnemuiden zeker tien mensen 
aangehouden. De ME werd ingezet na ongeregeldheden. Het ging onder meer 
om vernielingen in het centrum van de stad. Minimaal tien van een groep van zo’n dertig 
mensen zijn aangehouden, aldus een politiewoordvoerster. 

Hoeveel schade er is en wat de precieze aanleiding was voor de ongeregeldheden, is nog 
onduidelijk. 

De ME heeft in de nieuwjaarsnacht in meerdere Friese dorpen ingegrepen. Onder meer 
in Burdaard werd de ME opgeroepen vanwege een grote groep personen die zich tegen de 
politie keerde. Daarna werd zwaar vuurwerk naar de ME’ers gegooid. De groep werd meerdere 
malen opgeroepen te vertrekken, toen dat niet gebeurde werd traangas ingezet. Een agent 
raakte lichtgewond nadat er iets tegen zijn hoofd werd gegooid, één persoon is aangehouden 
voor openlijke geweldpleging. 

De ME was ook in het centrum van Tzummarum, een dorp boven Franeker, om daar de 
brandweer te ondersteunen. De agenten werden er bekogeld met flessen en vuurwerk. Een 
agent zou verwondingen hebben opgelopen, meldt de Leeuwarder Courant. Politie Noord-
Nederland kan dat niet bevestigen. 

Rond 02.00 uur had de brandweer ook hulp nodig in Marrum, boven Leeuwarden. Bij een 
brand aan de Lage Herenweg belemmerde een grote groep mensen het werk van de 
brandweerlieden. Om de brandweer de ruimte te geven bij de bluswerkzaamheden, is de ME 
in actie gekomen, aldus Politie Noord-Nederland. De gemeente Noardeast-Fryslân had vrijdag 
Marrum aangewezen als veiligheidsrisicogebied, net als de dorpen Anjum en Ferwert. Dit 
vanwege rellen in de dorpen in de nacht van donderdag op vrijdag. Toen raakte een agent 
ernstig gewond aan zijn gezicht. Een 27-jarige man uit Noardeast-Fryslân werd aangehouden. 
Hij zou een stuk glas in het gezicht van de agent hebben gegooid. 

Het is niet bekend of er in Tzummarum en Marrum arrestaties zijn verricht in de 
nieuwjaarsnacht. 
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Rond de jaarwisseling waren er veelal kleine buitenbranden op meerdere plekken in Friesland. 
Zo rukte de brandweer uit voor afvalbranden in Leeuwarden, Sneek, Drachten en in Ballum 
op Ameland. Bron: AD, 1 januari 2022. 

Australië is 2022 begonnen met een recordaantal coronabesmettingen 

Australië is 2022 begonnen met een recordaantal coronabesmettingen. Zaterdag 
registreerden de grootste deelstaten New South Wales en Victoria respectievelijk 22.577 en 
7.442 nieuwe besmettingen. Sinds het begin van de pandemie raakten er niet eerder zoveel 
mensen op één dag besmet. Het aantal opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen in New 
South Wales is in een week tijd verdubbeld. 

Omdat de Australische ziekenhuizen kampen met een personeelstekort vanwege het hoge 
aantal besmettingen, zijn de maatregelen in New South Wales versoepeld voor 
zorgpersoneel dat in contact is geweest met iemand die besmet is met corona. Zij hoeven niet 
meer in quarantaine als ze . essentieel.  zijn op de werkplek. 

Overal in Australië, behalve in deelstaat Western Australia, hebben de autoriteiten vorig jaar 
besloten . met het virus te leven. Dankzij een hoge vaccinatiegraad is het dagelijkse leven 
zonder veel maatregelen voortgezet. Om de uitbraak van de Omikron-variant van het virus te 
vertragen, worden grote evenementen momenteel wel afgelast en is in deelstaat Queensland 
een mondkapjesplicht ingevoerd. Bron: AD, 1 januari 2022. 

Verzekeraars spreken van een beheerste jaarwisseling 

Ondanks de nodige opstootjes en excessen spreken verzekeraars net als vorig jaar van 
een beheerste jaarwisseling. Er waren geen grote excessen zoals vreugdevuren die uit de hand 
liepen, meldt woordvoerster Iwanna De Jonge van het Verbond van Verzekeraars.  

Een gedetailleerde balans volgt echter pas maandag, wanneer het Verbond van alle 
aangesloten leden de cijfers binnenkrijgt over de met Oud & Nieuw gemelde schades. Bron: 
AD, 1 januari 2022. 

De lucht was tijdens de jaarwisseling minder vervuild  

De lucht was tijdens de jaarwisseling minder vervuild dan precies een jaar eerder. Dat kwam 
door de wind rond middernacht. Bovendien staken mensen minder vuurwerk af, zegt het 
RIVM. In Den Haag werd de hoogste concentratie fijnstof gemeten. 

‘Dit komt waarschijnlijk door branden en vuurwerk’, aldus het rijksinstituut. Gemiddeld zaten 
er bij het Haagse meetpunt 855 microgram stofdeeltjes per uur in elke kubieke meter lucht. 
Ongeveer de helft van de piek van vorig jaar. Bron: AD, 1 januari 2022.  

Nederlanders hebben afgelopen nieuwjaarsnacht weer veel digitale 
nieuwjaarswensen via hun smartphone gedeeld 

Nederlanders hebben afgelopen nieuwjaarsnacht weer veel digitale nieuwjaarswensen via hun 
smartphone gedeeld. T-Mobile meldt dat er is tijdens deze jaarwisseling een vijfde meer data 
is verbruikt dan tijdens de jaarwisseling 2020-2021. De piek van het dataverkeer was tussen 
00.00 en 01.00 uur. 

De tijden dat er mogelijk gevreesd moest worden voor capaciteitsproblemen rondom de 
jaarwisseling zijn overigens allang voorbij,  aldus T-Mobile, die de helft van het mobiele 
Nederlandse dataverkeer verwerkt. Inmiddels is een druk waar providers aan gewend zijn 
geraakt. 

Het totale mobiele datagebruik lag afgelopen maand eveneens een vijfde hoger dan december 
2020. Enerzijds kwam dat door T-Mobile meer klanten kreeg, maar Nederlanders zijn ook 
meer data gaan gebruiken tijdens de pandemie. Deze groei is ook waarneembaar rondom de 
jaarwisseling. Bron: AD, 1 januari 2022. 
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Dode en meerdere gewonden bij vuurwerkongelukken in Duitsland 

Door meerdere ongelukken met vuurwerk verspreid over Duitsland zijn tijdens de 
jaarwisseling zeker een dode en meerdere gewonden gevallen. 

In de stad Hennef in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen kwam een 
37-jarige man om het leven. Ook raakte een 39-jarige man zwaargewond. De mannen hoorden 
bij een groep van tien feestvierders. Kort na middernacht werd door getuigen een harde klap 
gehoord, waarna de twee mannen liggend op de grond werden aangetroffen. 

Ondanks pogingen hem te reanimeren, overleed de 37-jarige man ter plaatse. De andere man 
is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn. 
Volgens een woordvoerder van de politie was het ontplofte vuurwerk mogelijk zelfgemaakt. 

In Friedrichshagen, een stadsdeel van Berlijn, raakten twaalf mensen, onder wie meerdere 
kinderen, gewond door een vuurwerkexplosie tijdens een privéfeest. Zo’n veertig hulpverleners 
kwamen ter plaatse en elf bezoekers van het feest werden naar het ziekenhuis vervoerd. De 
slachtoffers zijn tussen de 11 en 51 jaar. De politie vermoedt dat er illegaal vuurwerk is 
ontploft. 

Anders dan in Nederland gold in Duitsland tijdens de jaarwisseling geen verbod op het 
afsteken van vuurwerk. Bron: AD, 1 januari 2022. 

Politie massaal naar groot illegaal feest met honderden bezoekers 

De politie probeert vanmiddag met honderden agenten een einde te maken aan een groot 
illegaal feest in het Gelderse Rijswijk. Daar zijn honderden mensen uit binnen- en buitenland 
al sinds vrijdagavond feest aan het vieren in enkele loodsen op het terrein van de voormalige 
steenfabriek Roodvoet. 

Het feest begon nieuwjaarsnacht rond 22.00 uur in meerdere loodsen van de oude fabriek. 
Grote groepen auto. s en busjes, veel met Franse en Belgisch kentekens, reden over de dijk 
naar het terrein. Anderen renden door de weilanden naar de fabriek in de uiterwaarden van 
de Nederrijn. De eerste meldingen erover kwamen na middernacht binnen.  

De gewaarschuwde politie was te laat om de feestgangers nog te kunnen tegenhouden en 
besloot daarna niet in te grijpen. Volgens een woordvoerster omdat het terrein erg moeilijk 
begaanbaar is, het er extreem donker is en politiemensen bovendien ook elders nodig waren. 
De politie wil het feest zaterdagmiddag zonder geweld beëindigen en hoopt dat de feestgangers 
uit zichzelf vertrekken.  

Rond 15.30 uur kwam een heel peloton politievoertuigen, aangevoerd door een shovel, 
aanrijden bij de locatie. ook de ME is aanwezig. De kennelijke bedoeling is om alsnog een 
einde te maken aan de illegale rave.  

Op het gemeentelijke Twitterkanaal zegt burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren, 
waar Rijswijk onder valt.  Dit is een illegaal feest, het is dus verboden. Bovendien is het niet 
gepast in de coronacrisis. De maatregelen gelden voor iedereen.  

Op het illegale feest waren naar schatting op het hoogtepunt zeker duizend feestgangers 
aanwezig. Eindelijk weer een gewoon feestje, zegt een man uit Eersel op nieuwjaarsochtend 
bij de ingang van de fabriek. Ik hoorde van een vriend hier uit de buurt dat hier feest is.   

Op dat moment is de sfeer in de oude hallen ontspannen. Veel partygangers hangen rond op 
het terrein. We wisten dagen geleden al dat er een feest zou komen, maar niet waar. Een paar 
uur van tevoren kregen we de locatie door, zegt een man uit Brabant, die net als andere 
aanwezigen niet zijn naam wil noemen. Op het terrein en op de dijk staan lange rijen met 
campers en personenauto’s die af en aan rijden.  
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Met een shovel voorop meldt zich een heel peloton politievoertuigen bij de plek waar nog steeds 
een illegale raveparty bezig is in Rijswijk. Een ontruiming lijkt in voorbereiding. © Persbureau 
Heitink 

Omwonenden zeggen niet veel last te hebben gehad van het feest. De wind stond gunstig, naar 
de rivier, vertelt een mevrouw die verderop aan de dijk woont. Ze keurt het feest af. Ik heb 
vanwege de coronamaatregelen oud en nieuw met maar een paar mensen gevierd. En daar 
staan ze met honderden bij elkaar.  

Het feest kwam voor ons totaal onverwacht., zegt burgemeester Josan Meijers van gemeente 
Buren. Ingrijpen was moeilijk voor politie om meerdere redenen. Onder meer lastig terrein en 
erg donker.  Ze is wel blij dat het vrij ordentelijk is verlopen. Maar het blijft een illegaal feest. 
Er was geen toestemming. Dat kan niet. Normaal al niet en onder de coronaregels al helemaal 
niet.  Bron: AD, 1 januari 2022. 

 

Illegaal feest in Rijswijk, @ Persbureau Heitink  
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Verbazing na massaal genegeerd vuurwerkverbod: . Knallend succes.  
 
Werd het algeheel vuurwerkverbod vorig jaar zeer behoorlijk nageleefd, deze jaarwisseling was 
dat totaal anders, volgens de politie werd er opvallend veel vuurwerk afgestoken. Veel 
Nederlanders verbaasden of ergerden zich, de vuurwerkbranche kraait ondertussen victorie. 
 
Veel vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling,  kopte de Nationale Politie zaterdagmorgen in 
een eigen nieuwsbericht over de jaarwisseling 2021-2022. Ondanks het vuurwerkverbod en 
de inbeslagname van grote hoeveelheden illegaal vuurwerk in aanloop naar de jaarwisseling, 
werd opvallend veel vuurwerk afgestoken.   
 
De korpsleiding bevestigde daarmee wat gewone Nederlanders op sociale media en in 
WhatsAppgroepen al lang hadden gezien: het vuurwerkverbod werd overal massaal genegeerd. 
Mensen deelden massaal foto’s en videobeelden. Dat kindervuurwerk valt niet tegen, grapte 
Roy Boverhof op Twitter met een foto van een door vuurwerk verlichte hemel. Knallend succes 
dat vuurwerkverbod, meldt een ander.  
 

 
In Ede ging er net als in talloze andere plaatsen veel vuurwerk de lucht in tijdens de 
jaarwisseling. © Herman Stöver 

Anderen reageren geïrriteerd en cynisch. Vuurwerkverbod? Niets van gemerkt, behalve dan 
dat ik zelf niets op een legale wijze kon kopen, twittert Ed Wielenga. Volgens Michel Kok 
betekent het massale afsteken een dikke middelvinger richting de zorg en welwillend 
Nederland. Ook veel dierenbezitters reageren geërgerd. 

Ergernis is er over de politie die in veel plaatsen volgens velen niet of nauwelijks optrad. Hier 
in Bedum honderden jongeren op de been, allen in bezit van vuurwerk. Er is veel politie, maar 
ze kijken machteloos toe.   

Agenten, en anders wel de ME, grepen overigens op diverse plekken wel degelijk in. Op 
meerdere plekken in het land raakten politiemensen gewond, meldde de Nationale Politie zelf. 
Dat gebeurde oa in het Friese Burdaard, waar drie agenten mogelijk gehoorschade opliepen 
toen zij werden bekogeld met zwaar vuurwerk. 
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Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid voor de Boer Burger Beweging voelde vooral mee met 
de vuurwerkbranche. Een speciale hart onder de riem gaat naar onze NL Vuurwerkbranche 
en vuurwerkverkopers, die met pijn in het hart moeten zien hoe in heel NL buitenlands 
vuurwerk de lucht in gaat. Met dank aan ons Kabinet, en het grootste deel van de Tweede 
Kamer.  

Die frustratie leeft inderdaad onder vuurwerkverkopers. Wij denken dat er dit jaar inderdaad 
veel meer is afgestoken dan de vorige jaarwisseling, stelt Leo Groeneveld van de 
Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en zelf importeur. Hoeveel vuurwerk er 
door Nederlanders in België is gekocht, is werkelijk bizar. Die vuurwerkverkopers hoeven 
komende jaren niet meer te werken, zoveel omzet hebben ze gehaald.  

Volgens de vuurwerkbranche zijn de recordverkopen in het buitenland pijnlijk voor de 
Nederlandse handelaren. Dat zij hun vaste klanten naar het buitenland zien lopen, is zuur.   

Tegelijk ziet Groeneveld een groot lichtpunt in afgelopen oud en nieuw. Deze jaarwisseling 
toont onmiskenbaar aan dat Nederland de vuurwerktraditie wil behouden. De mensen die 
opriepen tot een algemeen vuurwerkverbod hebben het mis gehad, Nederland laat zich het 
vuurwerk niet afnemen. Dat steunt ons enorm.  

De vuurwerkbranche beklemtoont zich tijdens de coronapandemie altijd redelijk te hebben 
opgesteld. Vorig jaar was er bij ons begrip: een algeheel verbod was hard nodig voor de 
bestrijding voor corona. Als Ernst Kuipers of Diederik Gommers afgelopen najaar opnieuw 
had gesteld dat dit voor de ic- en ziekenhuisbezetting noodzakelijk was, zouden we weer 
meegaan. Alleen was dat niet zo. Volgens de zorg zélf was het niet nodig. Het huidige verbod 
is een schijnmaatregel.   

BPN tekent daarbij aan het over legaal siervuurwerk te hebben, niet over al dan niet illegaal 
knalwerk. Als er alleen veilig siervuurwerk mag worden afgestoken, levert dat niet of 
nauwelijks slachtoffers op. De overlast vindt vrijwel alleen plaats door het illegale vuurwerk.   

Woede is er daarnaast over het kabinet dat tot ver in het najaar aangaf dat er deze keer geen 
verbod zou volgen. En plots kwam er toch een verbod, terwijl onze leden veel kosten hadden 
gemaakt en miljoenen folders hadden gedrukt.   

Het massale (illegaal) vuurwerk afsteken ten spijt, heeft het verbod in zoverre gewerkt dat het 
aantal slachtoffers dit jaar wederom minimaal is. Het Oogziekenhuis in Rotterdam kende een 
uiterst rustige nacht.  Slechts twee mensen kwamen met oogletsel door vuurwerk binnen. In 
beide gevallen waren de slachtoffers omstanders en was het letsel niet blijvend.  

Een drama deed zich overigens wel voor in Haaksbergen, waar een 12-jarige jongen overleed 
bij een ongeluk met een zogenaamde klaphamer. 

Oogarts Tjeerd de Faber denkt dat de rustige nacht grotendeels te danken is aan het 
vuurwerkverbod. Ik kan er  alleen maar voor pleiten dat het vuurwerkverbod een permanente 
aard krijgt en dat we tijdens komende jaarwisselingen steeds minder patiënten hoeven te 
helpen.  

Tijdens de jaarwisseling 2019-2020, toen er voor het eerst een algeheel vuurwerkverbod gold, 
daalde het aantal slachtoffers met 70 procent naar zo’n 400. De laatste Oud & Nieuw voor 
corona (in 2019) leverde 1200 slachtoffers op, waarvan 385 op de spoedeisende hulp 
belandden en de rest bij huisartsenposten.  

Ook de lucht was afgelopen jaarwisseling schoner, constateerde het RIVM. Dat kwam door de 
wind rond middernacht en vanwege het vuurwerkverbod, zegt het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bron: AD, 1 januari 2022. 

Relatief rustige jaarwisseling, toch behoorlijk druk in ziekenhuis: . Kleine 
ongelukjes en overmatig alcoholgebruik.  

Het nieuwe jaar is in de regio relatief rustig begonnen, meldt de Veiligheidsregio Brabant 
Zuidoost. Er waren geen grote incidenten. De meeste ziekenhuizen hadden het behoorlijk druk 
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tijdens de jaarwisseling, met kleinere ongevallen en patiënten die onwel werden door 
overmatig alcoholgebruik. 

Volgens John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio, hebben de meeste inwoners van 
Zuidoost-Brabant zich aan de coronamaatregelen en afspraken gehouden. Daar ben ik trots 
op. Het inluiden van het nieuwe jaar verliep relatief rustig, op enkele betreurenswaardige 
incidenten na, stelt hij. Bron: AD, 1 januari 2022. 

Autobranden, flinke schade door explosies en ME moet ingrijpen: zo 
verliep de jaarwisseling in regio Utrecht 

Hulpdiensten hebben afgelopen nacht de handen vol gehad aan incidenten in regio Utrecht. 
Zo waren er iets meer dan 40 autobranden, werden politieagenten bekogeld met vuurwerk en 
was er agressie richting ambulancepersoneel. In de Utrechtse Geuzenwijk moest de ME 
worden ingezet om de rust te herstellen. 

Brandende containers, auto’s en gebouwtjes. Brandweerlieden van de Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU) moesten na vrijdagavond 18.00 uur uitrukken naar 144 incidenten. Vorig jaar waren 
dat er 217. Bij het overgrote deel daarvan ging het om branden. In totaal vatten in de regio 42 
personenauto’s vlam. Er kwamen geen meldingen binnen van agressie of geweld tegen 
brandweermensen in de regio Utrecht. Bron: AD, 1 januari 2022. 

Mensen geboren in de jaren 1991 tot 1995 mogen booster halen 

De eerste twintigers zijn aan de beurt voor de . oppepprik. Mensen die in 1991 en 1992 zijn 
geboren, kunnen online nu een prikafspraak maken, twittert coronaminister De Jonge. Onder 
deze groep zijn veel mensen die nu nog 29 zijn, maar dit jaar hun dertigste verjaardag vieren. 

De booster kan vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of drie maanden na herstel van 
corona worden gehaald. Mensen kunnen niet kiezen welk vaccin ze krijgen: de prik wordt 
gezet met Moderna of Pfizer, ongeacht de voorgaande vaccinaties. 

Volgens de meest recente cijfers zijn tot nu toe ruim 3,7 miljoen boosterprikken gezet. Het 
tempo gaat snel omhoog. Het is de bedoeling alle 18-plussers die gevaccineerd kunnen 
worden, voor 1 februari geprikt te hebben. 

Mensen geboren in 1993 en 1994 kunnen nu een afspraak inplannen bij de GGD 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor een corona boostervaccinatie. Dit kan alleen online, 
via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De boosterprik kan gehaald worden vanaf 3 maanden 
na de laatste vaccinatie of vanaf 3 maanden na herstel van corona. De GGD roept op om de 
afspraken online in te plannen om overbelasting van het callcenter te voorkomen. Bron: AD, 
1 januari 2022.  

Opnieuw stijgt het aantal nieuwe coronabesmettingen 

Opnieuw stijgt het aantal nieuwe coronabesmettingen. Tussen vrijdagochtend en 
zaterdagochtend zijn 15.667 positieve tests geregistreerd. Voor een zaterdag is dat 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) 
95.467 meldingen van positieve tests. Dat is 10 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. 
Bron: AD, 1 januari 2022. 

Aantal coronapatiënten dat in ziekenhuis wordt behandeld is gedaald tot 
1660 

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld, is gedaald tot 1660. Dat 
is het laagste niveau sinds 10 november, bijna twee maanden geleden. In de afgelopen dag 
zijn 119 ziekenhuisbedden vrijgekomen.  

Verpleegafdelingen behandelen zaterdag 1188 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Voor het eerst sinds 7 november komt dat aantal onder 
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de 1200 uit, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Binnen een maand is het aantal patiënten op die zalen met meer dan 1000 gedaald. 

Op de intensive cares liggen nu in totaal 472 coronapatiënten. Van hen worden 13 in 
Duitsland behandeld, evenveel als op vrijdag. Bron: AD, 1 januari 2022.  

Tientallen middelbare scholen in Amsterdam en Rotterdam willen na de 
kerstvakantie hun deuren weer openen 

Tientallen middelbare scholen in Amsterdam en Rotterdam willen na de kerstvakantie 
hun deuren weer openen en doen vandaag een gezamenlijke oproep aan het kabinet. Alle 
veranderingen van het afgelopen jaar zijn volgens de schoolleiders fnuikend voor de 
ontwikkeling van jongeren en het onderwijs.  

De scholen zeggen dat ze in het afgelopen jaar even dicht zijn geweest, een beetje 
open, volledig open, open onder voorwaarden en nu weer gesloten. Leerlingen zijn echter 
gebaat bij structuur, voorspelbaarheid, duidelijkheid en veel sociale context, luidt het in het 
collectief ondertekende schrijven. 

Alle scholen in Nederland zijn de week voor de kerstvakantie dichtgegaan. Dat moest het 
aantal besmettingen zo veel mogelijk beperken, gezien de snelle verspreiding van de nieuwe 
Omikron-variant. De vakantie duurt tot en met 9 januari. Het kabinet besluit maandag of de 
scholen op 10 januari weer open kunnen of langer dicht blijven. Bron: AD, 1 januari 2022. 

 

Uitgelaten feestvierders trekken zich niets aan van de coronaregels en zorgen rond de 
jaarwisseling voor een uitgelaten sfeer in het centrum van Amsterdam. © ANP 
 
Je weet hoe het gaat met regels, Amsterdam is nog altijd Amsterdam 
 
Nieuwjaarsnacht in Amsterdam. Overal galmen huisfeestjes door de straten, op bruggen wordt 
geborreld, corona staat even op de pauzeknop. Het is zowaar gezellig, met één duidelijke 
winnaar. 
 
Op de Hoogte Kadijk dansen een stuk of tien mensen op straat, allemaal vrouwen. Ze dragen 
een koptelefoon die blauw licht geeft. Nieuwjaarsnacht in Amsterdam, stiekem ergens silent 
disco. 
 
Nou kijk, binnen mag niet, dus dan doen we het op straat, zegt Anne Martijn, die speciaal 
voor de gelegenheid een silent discosetje huurde. Dit is coronaproof dansen. Wat moet je? 
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Af en toe gaan de straatbewoners even naar binnen voor een drankje en voor klokslag twaalf 
uur staat Happy New Year op de setlijst. Martijn. En het leuke is: mensen die toevallig voorbij 
komen, haken ook aan.  
 
Een buurvrouw komt corrigeren: dat nummer om twaalf uur wordt toch It. s raining men. 
 
Verderop in de straat is een live-band stevig aan de gang. De bas en drum galmen door de 
straat. Daar zijn naar alle waarschijnlijkheid meer dan twee huisgasten binnen. Bang voor 
controle hoeven ze niet te zijn. De politie is druk bezig met handhaving van het 
vuurwerkverbod. 
 
Vriendengroepen fietsen door de stad, met bomvolle fietskratten en XXL-Albert 
Heijntassen.  In betere tijden was de Nieuwmarkt een van de meest levendige plekken om het 
nieuwe jaar in te gaan, maar vorig jaar was een behoorlijke lege droefenis. Nu is het plein 
verre van vol, maar de bankjes zijn bezet, elk met plukjes mensen met drank van huis. Hier 
maken ze er het beste van.  
 
Chrinael Kodia heeft een draagbaar sound system meegenomen, en danst met zijn vriendin. 
Ik ben blij dat we zijn gekomen. Je weet hoe het gaat met regels. Amsterdam is nog altijd 
Amsterdam. Laten we deze motherfucking corona achter ons laten, and enjoy. De politie doet 
ook niet moeilijk, ze zijn relaxed.  
 
Aan de rand van het plein staan inderdaad een stuk of tien agenten te leunen tegen een auto, 
sommigen met een sigaretje erbij. Er komen steeds meer groepjes naar het plein. Vol is een 
groot woord, maar het is een groot verschil met vorig jaar om deze tijd, toen het droevig leeg 
was. Het wordt nu zowaar best gezellig. 
 
Een gezin met twee kleine kinderen steekt vuurwerk af, vuurwerk dat is toegestaan. Het is 
balsem voor de oren voor wie net nog een stukje door de stad heeft gefietst. 
 

 
Ook op de Dam was het druk. © ANP 

Het is bijna twaalf uur. Een magere man met draadloze oordopjes staat in zijn eentje te 
dansen, in één hand een biertje, niet zijn eerste. Hij is wat door zijn knieën gezakt, wiebelend, 
dansen is dat niet. Ook dat hoort bij de Nieuwmarkt. 
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Aftellen, onvermijdelijk gefilmd op smartphones. Klokslag twaalf, gejuich, vuurwerk en heel 
veel hugs. De Nieuwmarkt bestaat even alleen maar uit huishoudens. 

Het wordt een focking goed jaar, zegt een jongeman met een vlinderdas, terwijl hij zijn 
dispuutgenoten bijschenkt uit een fles champagne. Die zijn het daar van harte mee eens, aan 
het gebrul te horen. 

Elke vuurpijl wordt met luid gejuich begroet, en stevig knalvuurwerk al helemaal, zeker als 
die ramen doen trillen. 

Een man en vrouw staan ongenadig verliefd naar elkaar te smilen. Etan en Kristine Cohen 
zijn anderhalve maand geleden vanuit de Verenigde Staten naar Amsterdam verhuisd. Etan 
Cohen: ‘Tot op zekere hoogte is het natuurlijk behoorlijk deprimerend, maar ik hou ervan dat 
mensen er toch het beste van maken, en nog altijd feesten.’  

Kristine Cohen:  Still living, you know.  

Mooi verhaal: Etan Cohen heeft als soldaat een traumatisch leven achter de rug, en in 
Amsterdam heeft hij zijn rust gevonden. This town saved my life.  

Werkelijk overal zijn huisfeesten, met de ramen open, het is er ook het onverwacht zachte 
weer voor. Voor een feest op Kloveniersburgwal staat de gasfles voor ballonnen, maatje 
campingformaat, gewoon buiten op de stoep. Dat zal vast voor de veiligheid zijn. 

Een corpslid strompelt over de stoep en schreeuwt in zijn telefoon: ‘Hallo papa, gelukkig 
nieuwjaar.’  Hij sluit af met: ‘Misschien zie ik jullie nog ergens eind januari.’  

Het zijn inderdaad vooral twintigers en dertigers die de stad doen opleven. Ze zoeken om de 
een of andere reden vooral de bruggen op. Zo staat de Blauwe Brug vol, het kon een terras 
zijn, de eeuwenoude stenen reling doet dienst als toog. 

Miriam Van der Aa is samen met vrienden uit Rotterdam naar Amsterdam gekomen. Ik ben 
heel bij dat het ondanks het verbod, toch nog heel gezellig is op straat.  

Medestudent Charlotte Van Dam is het daar helemaal mee eens. Gelukkig dat we ons niet 
aan de regels houden. Regels die niet opgaan voor jongeren.  Beide ouders van Van Dam 
hebben corona. Maar ze vieren samen met een ander stel dat ook corona heeft. Het is daar 
één groot feest.   

Op het Leidseplein is het rustig, en het Rembrandtplein is zelfs uitgestorven te noemen, net 
als vorig jaar rond deze tijd. Op de Dam loopt het bijna uit de hand. Daar zijn na middernacht 
drie- tot vierduizend mensen bijeen, en nadat sommigen van hen met vuurwerk naar de politie 
gaan gooien, grijpt de politie in. De ME veegt een deel van het plein schoon. 

De Nieuwmarkt heeft dit jaar nieuwjaarsnacht in Amsterdam gewonnen. Bron: AD, 1 januari 
2022. 

In VK worden nieuwe maatregelen alleen in uiterste nood ingesteld 

De Britse minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, drukt de bevolking op het hart 
dat nieuwe maatregelen, om de toename van het aantal coronabesmettingen te 
vertragen, alleen in . uiterste nood.  zullen worden ingesteld. Hoewel het aantal 
ziekenhuisopnames stijgt, blijft de bezetting van de ic-afdelingen stabiel, zegt Javid. 

De Omikron-variant zorgt in Groot-Brittannië momenteel echter voor recordcijfers, met 
gisteren bijna 190.000 nieuwe besmettingsgevallen als resultaat. Schotland, Wales en Noord-
Ierland hebben wel al strengere maatregelen ingevoerd, zoals een beperkte groepsgrootte, het 
sluiten van nachtclubs en afstandsregels binnen de horeca. 

Engeland, dat goed is voor zo’n tachtig procent van de Britse populatie, heeft nog geen nieuwe 
restricties afgekondigd. Het beknotten van onze vrijheid moet absoluut het laatste redmiddel 
zijn, zegt Javid in een artikel in de krant Daily Mail. We moeten onszelf de beste kans geven 
om met het virus te leren leven zonder in de toekomst strikte maatregelen te treffen.  
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Javid ziet dat het door het hoge aantal nieuwe infecties, en de tijd die tussen besmetting en 
ziekenhuisopname zit, onvermijdelijk is dat er binnenkort een groot beroep op de zorg wordt 
gedaan. Dit zal de capaciteit van de nationale gezondheidszorg tot de limiet oprekken, meer 
nog dan tijdens een normale winter.  Hij dringt er bij de Britten op aan om zichzelf zo goed 
mogelijk te beschermen. Bron: AD, 1 januari 2022. 

 
 
Mensen rennen de zee in bij het strand van Scheveningen op nieuwjaarsdag in 2021. De 
traditionele Nieuwjaarsduik is vanwege de coronacrisis afgelast. © ANP 
 
Nieuwjaarsduik in koude zee?  Doe het niet,  zegt de reddingsbrigade 
 
Voor het tweede jaar op rij gaat op 1 januari de georganiseerde Nieuwjaarsduik in 
Scheveningen niet door vanwege de coronamaatregelen. Enthousiastelingen kondigen aan 
dan maar op eigen houtje de koude zee in te duiken. Niet doen, waarschuwt de 
Reddingsbrigade Nederland. Die ziet steeds vaker zwemmers in zee op koude winterdagen. 
 
De traditionele Nieuwjaarsduik in Scheveningen trekt normaal gesproken tienduizend 
mensen, die samen de zee in duiken. Bij zo’n evenement staan hulpdiensten paraat om uit te 
rukken, mocht het nodig zijn. Nu de officiële duiken niet doorgaan, is dat niet het geval. Bij 
de spontane nieuwjaarsduiken op 1 januari van dit jaar was er geen toezicht 
van hulpverleners of lifeguards. Tientallen mensen gingen toch de ijskoude zee in, met alle 
risico. s van dien. Bron: AD, 1 januari 2022. 
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Militair Stefano Hersbach werkt op nieuwjaarsdag voor het eerst bij de Dordtse 
vaccinatielocatie. © Jeffrey Groeneweg  
 
Lekker niksen op nieuwjaarsdag? Niet voor de mensen van de prikstraat: 
. Het is echt heel druk.  
 
Nieuwjaarsdag. Een dag om te bankhangen, uit te brakken, of een lekkere lange wandeling te 
maken met je hoofd in de wind. Of, een dag om een boosterprik te halen. In de prikstraten in 
de regio ging het werk gewoon door zaterdag. Voor veel mensen is het net een leuk uitje, veel 
anders kun je toch niet doen nu.  
 
Het is druk bij de administratie. Het eerste punt waar bezoekers van de vaccinatielocatie 
tegenaan lopen als ze de grote tent op de Laan van Europa in Dordrecht binnenkomen. Het 
gezicht dat ze dan als eerste zien? Dat van de 24-jarige militair Stefano Hersbach. 
Nieuwjaarsdag betekent voor hem de eerste dag dat hij meedraait met de GGD Zuid-Holland 
Zuid. Bron: AD, 1 januari 2022. 
 

 

© Jeffrey Groeneweg — Drukte op een priklocatie in Dordrecht. 
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Engeland meldt een nieuw dagrecord 

Engeland meldt een nieuw dagrecord, voor wat betreft het aantal coronabesmettingen. Er 
zijn in het afgelopen etmaal 162.572 nieuwe besmettingen geregistreerd. 

In de cijfers zijn normaal gesproken ook die van Schotland, Wales en Noord-Ierland verwerkt, 
maar dit keer niet vanwege verschillende meetmomenten dit weekend. 

Het Verenigd Koninkrijk kampt - net als vele andere landen - met de snelle opmars van de 
Omikron-variant van het coronavirus. Bron: AD, 1 januari 2022. 

Kinderen van 6 jaar en ouder moeten in Frankrijk in openbaar vervoer 
mondkapje dragen 

Kinderen van 6 jaar en ouder moeten vanaf maandag in Frankrijk in het openbaar vervoer 
een mondkapje dragen. De verplichting, die al gold voor kinderen vanaf 11 jaar, geldt ook op 
stations en luchthavens. In het decreet dat zaterdag is gepubliceerd staat ook dat het 
voortaan verboden is om tijdens binnenlandse reizen eten en drinken te serveren of te 
nuttigen. Bron: AD, 1 januari 2022. 

Frankrijk meldt 219.126 nieuwe besmettingen over het afgelopen etmaal 

Frankrijk meldt 219.126 nieuwe besmettingen over het afgelopen etmaal. Het is de vierde dag 
op rij met meer dan 200.000 besmettingen en het op een na hoogste dagtotaal sinds de start 
van de coronapandemie begin vorig jaar. 

Afgelopen vrijdag werd namelijk  het aantal van 232.200 nieuwe besmettingen geregistreerd. 
Het weekgemiddelde steeg inmiddels naar 157.651, bijna een vervijfvoudiging in een maand 
tijd. 

In Frankrijk zijn nu meer dan tien miljoen mensen op enig moment met het coronavirus 
besmet geraakt. Daarmee komt het land in het rijtje te staan met de Verenigde Staten, India, 
Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Bron: AD, 1 januari 2022. 

Trainingskamp Feyenoord in Zuid-Spanje afgelast vanwege besmettingen 
bij spelers en staf 

Het trainingskamp van Feyenoord in Zuid-Spanje gaat toch niet door. De Rotterdamse club 
heeft dit besloten vanwege meerdere coronabesmettingen binnen de staf en selectie. 
Feyenoord zou maandag afreizen naar Jerez.  

De besmette spelers en stafleden zitten in quarantaine. Feyenoord acht het niet verantwoord 
om met de overige voetballers af te reizen naar Jerez vanwege het risico op nog meer 
bestemmingen met mogelijk ook nog eens quarantaineplicht tot gevolg. 

Het is nog onduidelijk of de oefenwedstrijd tegen Club Brugge wellicht toch kan worden 
gespeeld. Dat duel staat op het programma voor zaterdag 8 januari op het Marbella Football 
Center, als afsluiting van het inmiddels geschrapte trainingskamp. Mogelijk vliegt de 
Rotterdamse selectie speciaal voor die wedstrijd toch nog naar Zuid-Spanje. 

Feyenoord hervat op zaterdag 15 januari de competitie met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. 
Bron: AD, 1 januari 2022.  

Het coronacluster rond een groep overwegend Nederlandse 
skileraren  wordt langzaam groter 

Het coronacluster rond een groep overwegend Nederlandse skileraren in en rond het 
Oostenrijkse Kirchberg in Tirol wordt volgens lokale media langzaam groter. Werden gisteren 
nog negentien besmettingen gemeld, inmiddels spreekt het dagblad Kronen Zeitung van 23 
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besmettingen, verdeeld over twee skischolen. De Tiroler Tageszeitung heeft het zelfs over 32 
besmettingen.  

De Oostenrijkse autoriteiten meldden gisteren op zoek te zijn naar contacten van de groep van 
overwegend Nederlandse skileraren. 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 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. 
Dat geldt voor allebei de skischolen. Bron: AD, 1 januari 2022. 

Flink meer nieuwe besmettingen rond jaarwisseling, drie sterfgevallen 
door corona gemeld 

Oost-Nederland ging het nieuwe jaar in met 1723  positieve coronatesten. Een getal dat ruim 
300 hoger lag dan een etmaal eerder. De veiligheidsregio. s Noord- en Oost-Gelderland meldde 
twee sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting. In de veiligheidsregio Flevoland kwam 
één persoon door een besmetting om het leven. 

In de gemeente Voorst kon 149.3 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld worden. In 
absolute aantallen gaat dat om 20 mensen. Dat was daarmee verhoudingsgewijs het hoogste 
aantal voor dit deel van het land voor vandaag. Gevolgd door de gemeenten Putten (147,8, 
absoluut 36 personen) en Elburg (145,1, absoluut 34 personen). Verder verslechterde de 
situatie in Lelystad (111,5, absoluut 89 personen) en de gemeenten Apeldoorn  (118,9, 196 
personen), Epe (123,5, absoluut 41 personen),  Heerde (106,5, absoluut 20 personen), 
Zutphen (130,9, absoluut 63 personen) en Olst-Wijhe (125,3, absoluut 23 personen).  

De situatie verbeterde in onder andere Meppel (Van 104,7 gisteren naar 40,7 per 100.000 
inwoners, in absolute aantallen van 36 naar 14 personen). Verder ging het beter in Dalfsen, 
Zeewolde en Nijkerk. Daar daalde het aantal meldingen van positieve tests. 

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland rapporteerde in zijn geheel 884 positieve tests 
(gisteren: 544). De veiligheidsregio IJsselland noteerde 392 positieve tests (gisteren nog 433) 
en de veiligheidsregio Flevoland meldt 447 positieve tests (gisteren: 391) 

Opnieuw stijgt het aantal nieuwe coronagevallen. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 
zijn 15.667 positieve tests geregistreerd. Voor een zaterdag is dat 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) 
95.467 meldingen van positieve tests. Dat is 10 procent meer dan in de zeven dagen ervoor.  

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld, is gedaald tot 1660. Dat 
is het laagste niveau sinds 10 november, bijna twee maanden geleden. In de afgelopen dag 
zijn 119 ziekenhuisbedden vrijgekomen. 

Verpleegafdelingen behandelen zaterdag 1188 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Voor het eerst sinds 7 november komt dat aantal onder 
de 1200 uit, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Binnen een maand is het aantal patiënten op die zalen met meer dan 1000 gedaald. 

Op de intensive cares liggen nu in totaal 472 coronapatiënten. Van hen worden 13 in 
Duitsland behandeld, evenveel als op vrijdag. Bron: De Stentor, 1 januari 2022. 
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Sinds het begin van de coronapandemie zijn in Europa 100 miljoen 
coronabesmettingen geregistreerd 

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in Europa 100 miljoen coronabesmettingen 
geregistreerd, heeft het Franse persbureau AFP berekend. Zaterdagavond om 19.45 uur had 
het persbureau 100.074.753 positieve tests geteld. Het gaat om ruim een derde van alle 
besmettingen wereldwijd. 

In recente maanden is Europa opnieuw het epicentrum van de pandemie geworden. In veel 
Europese landen neemt het aantal besmettingen in rap tempo toe vanwege de opmars van de 
Omikron-variant van het coronavirus. De afgelopen zeven dagen werden in Europa 4,9 miljoen 
nieuwe infecties gerapporteerd. In 17 van de 52 landen werd in die periode een recordaantal 
besmettingen vastgesteld. 

In Frankrijk werden afgelopen week meer dan 1 miljoen besmettingen gemeld, zo’n 10 procent 
van het totaal sinds het begin van de pandemie. In Denemarken werden de meeste 
besmettingen per 100.000 inwoners gemeld (2045), gevolgd door Cyprus (1969) en Ierland 
(1964). 

Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 neemt wel af. Afgelopen week werden 
dagelijks gemiddeld 3413 aan corona gerelateerde overlijdens gemeld in Europa, een afname 
van 7 procent ten opzichte van een week eerder. 61 procent van alle Europeanen is inmiddels 
volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Wereldwijd staat dat percentage op 49 procent. 
Bron: AD, 1 januari 2022. 

 
Nieuwjaarsduik in De Linie 

 
Op de warmste nieuwjaarsdag ooit in Nederland waagden diverse zwemmers zich te water in 
de Groningse wijk De Linie.  Buiten het water was het een aangename temperatuur van 13 
graden, maar het water voelde wel behoorlijk koud aan. 

In Nederland zijn de nieuwjaarsduiken een traditie sinds het in 1960 in Zandvoort is 
begonnen. Ook in vele andere landen springen mensen het open water in om zo het nieuwe 
jaar in te luiden. Bron: Oog TV, 1 januari 2022. 
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Veel mensen nemen toch nieuwjaarsduik op warmste 1 januari ooit 
gemeten 

 

Mensen rennen de zee in bij het strand van Scheveningen op Nieuwjaarsdag. @ ANP  
 
Op de eerste dag van 2022 is meteen een weerrecord verbroken. Met een temperatuur van 
13,1 graden in De Bilt is het namelijk officieel de warmste 1 januari ooit gemeten, 
aldus  Weer.nl. Veel mensen maakten daar graag gebruik van door op eigen houtje een 
nieuwjaarsduik te nemen. 

Het oude record werd in 2012 neergezet en was 12,9 graden. Met een temperatuur van 13,1 
graden in De Bilt zal 1 januari 2022 de boeken ingaan als de warmste 1 januari ooit gemeten 
(tot nu toe natuurlijk). Op sommige plekken in ons land loopt de temperatuur zelfs nog verder 
op. Zo is in het Zuid-Limburgse Beek al een temperatuur van 14,1 graden gemeten, 

Ook tijdens de jaarwisseling zelf was het best warm. Om middernacht werd in De Bilt met een 
temperatuur van 11,1 graden, de op één na warmste jaarwisseling ooit gemeten. 

In principe gaan de georganiseerde nieuwjaarsduiken dit jaar niet door als gevolg van de 
coronamaatregelen. Veel mensen maken echter gebruik van het zachte weer om op eigen 
houtje toch ergens een duik te nemen. 

Op het strand van Scheveningen was het bijvoorbeeld vrij druk. Normaal gesproken vindt 
jaarlijks in Scheveningen de bekendste en tevens ook grootste nieuwjaarsduik van ons land 
plaats. Tientallen mensen doken de koude Noordzee in voor een fris begin aan het nieuwe 
jaar. Op social media gaan meer beelden rond van mensen die op eigen houtje een 
nieuwjaarsduik wagen in de zee, een rivier of zelfs in een kanaal. 

Naast eigen initiatieven heeft ook de organisatie van de nieuwjaarsduik een alternatief 
bedacht. Ze heeft namelijk zo’n 50.000 blikken gevuld met zeewater en deze verkocht. Zo kun 
je toch nog soort van een nieuwjaarsduik in de zee nemen. Bron: Metro. 1 januari 2022. 
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Toch nog kleine nieuwjaarsduik op het strand van Delfzijl 

Hoewel er dit jaar weer geen officiële nieuwjaarsduik kon plaatsvinden in Delfzijl hebben een 
kleine vijftien man zaterdagochtend toch een duik genomen in de Dollard. Net als vorig jaar 
kon de nieuwjaarsduik niet door gaan in verband met de maatregelen rond het coronavirus, 
maar de echte liefhebbers willen geen jaar overslaan en nemen ieder jaar weer een duik. 
 
Dit was tevens de eerste keer dat er een nieuwjaarsduik vanaf het nieuwe strand kon worden 
genomen. Hopelijk kan volgend jaar weer een georganiseerde nieuwjaarsduik plaats vinden. 
Bron: Eemskrant, 1 januari 2022. 

 

Toch een kleine nieuwjaarsduik 

Er is bijna geen kip aan de Mookerplas op de eerste dag van het nieuwe jaar. De 
georganiseerde nieuwjaarsduik in Plasmolen is ook deze keer weer afgeblazen, net als 
alle andere grote nieuwjaarsduiken in het land. Toch hield een enkeling de traditie in 
leven. 

Door corona weer geen massaspurt over het strand naar de waterkant. Het groepje uit de 
buurt van Plasmolen is klein: . We zijn met z. n vieren en kunnen dus ook goed afstand 
houden in het water. Het is met 15 graden bijna te warm zou je zeggen voor een 
Nieuwjaarsduik, maar vergis je niet het water is koud.  

Eenmaal afgedroogd op het zandstrand verwacht een nieuwjaarsduiker dat 2022 toch echt 
anders wordt. Ik heb er een goed gevoel over. Dit wordt een prima jaar. Dat denk ik echt 
ondanks alles wat er nu nog aan de hand is.  Haar vriendin sluit zich aan bij die woorden. We 
gaan er iets van maken. Je moet zelf de slingers ophangen, toch?  

Bij de IJzeren Man in Weert waren ook traditiegetrouw een aantal oranje mutsen te zien. Daar 
sprongen zo’n tien nieuwjaarsduikers in het water. Bron: 1Limburg, 1 januari 2022. 



27 
 

 
 
Enkele nieuwjaarsduikers in Plasmolen, die de traditie doorzetten ondanks de om corona 
afgeblazen nieuwjaarsduiken. 
 
 
Corona of niet: de nieuwjaarsduik gaat altijd door. Het helpt goed tegen 
de kater.  
 

 
 
Jitske, Thom, Jorick, Tiffany en Twan  © Foto United Photos/Toussaint Kluiters 
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Het is deze zaterdagmiddag de enige file van Nederland: die naar Zandvoort. Het strand is voor 
velen de ideale plek om de eerste frisse neus van het nieuwe jaar te halen. Tussen de 
duizenden wandelaars staan hier en daar plukjes dapperen die zich in het koude water 
storten. Corona of niet: de nieuwjaarsduik gaat door. Bron: Haarlems Dagblad, 1 januari 
2022. 

Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble ook zonder publiek 
een happening 
 
In 1972 gaf het Nederlands Blazers Ensemble een feestelijk concert om het nieuwe jaar in te 
luiden. Dat dit Nieuwjaarsconcert de afgelopen vijftig jaar bestand is gebleken tegen politieke 
wisselingen van het tij, bezuinigingsgeile staatssecretarissen van Cultuur en zelfs een pandemie, 
mag een klein wonder heten. 
 

 
Het Nederlands Blazers Ensemble speelde op 1 januari de 50ste editie van haar traditionele 
Nieuwjaarsconcert in Het Concertgebouw. @ Peter Lodder 
 
Ook de vijftigste editie van het Nieuwjaarsconcert in Het Concertgebouw was zaterdag 1 
januari weer een happening, al mocht er vanwege het coronavirus geen publiek bij aanwezig 
zijn en ontbraken dus ook de neerdalende ballonnen aan het eind – het moment waarop je 
alle aanwezige volwassenen weer even kind ziet worden. 
 
Er waren feestelijkere omstandigheden denkbaar voor een gouden jubileum, maar artistiek 
leider Bart Schneemann zat niet bij de pakken neer en bedacht een programma waarin het 
afwezige publiek een stem kreeg. Ze mochten online stemmen welke stukken uit de afgelopen 
edities ze nog eens wilden horen. 
 
Na afloop werden Schneemanns inventiviteit, onvermoeibaar aanjagende kracht, 
maatschappelijke bewogenheid en onverwoestbaar goede muziekhumeur beloond met de 
benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de onderscheiding 
uit handen van loco-burgemeester Marjolein Moorman, meteen na afloop van de televisie-
opnamen van het vijftigste Nieuwjaarsconcert. 
 
Dat concert begon met een intocht van schapen, dat wil zeggen, ensembleleden die als schaap 
verkleed waren. De symboliek was niet te missen, maar vanwege de meerdere mogelijke 
betekenissen niettemin onduidelijk. 
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Was het een protest tegen de dociele houding van musici, veelal zzp. ers, richting Rutte en 
zijn slopersploeg? Had het iets van doen met een standpunt over vaccinatie? In elk geval was 
het eerste stuk, Hush, No More Noise van Purcell, wel voor maar één uitleg vatbaar. Er is te 
veel lawaai en ruis. Hoe krijg je dat weg? Het begint met goed naar elkaar luisteren, zoals 
musici plegen te doen. Een mooi voornemen voor 2022. 
 
In de Grote Zaal van Het Concertgebouw, met sfeervolle kaarsen op de vloer en achter het 
podium een breed, halfrond beeldscherm waar van stuk tot stuk andere beelden op werden 
getoond, begonnen en eindigen de blazers met Drowning by Numbers van Michael Nyman, een 
aanstekelijk minimalistisch werk dat naar een lekkere apotheose wordt gevoerd. 
 
Daar tussenin klonk de gebruikelijke waaier aan verschillende muziekstijlen, van Mozarts 
Gran partita en Bach tot John Adams en van Jacob TV tot Kapsberger. Dit werd afgewisseld 
met bijdragen van zeer jonge componisten, die voor het Nieuwjaarsconcert allang alleen maar 
popliedjes brengen. De . klassieke componist.  schittert op dit podium al jaren door 
afwezigheid. Daar kun je iets van vinden. Bron: Het Parool, 1 januari 2022. 
 
In Frankrijk hoeven mensen die positief testen voortaan niet tien maar 
zeven dagen in quarantaine 
 
In Frankrijk hoeven mensen die positief testen op Covid-19 voortaan niet tien maar zeven 
dagen in quarantaine, meldt gezondheidsminister Olivier Veran. De kortere isolatieperiode 
geldt alleen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. 
 
De isolatie kan na vijf dagen worden opgeheven als iemand op dat moment een negatieve 
uitslag krijgt, zei Veran tegen de krant Journal du Dimanche. Mensen die niet gevaccineerd 
zijn, moeten tien dagen in quarantaine, maar mogen die na zeven dagen afkappen als ze 
negatief testen. 
 
Vorige week kondigde de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC al aan de isolatieperiode onder 
voorwaarden tot vijf dagen te beperken. 
 
Frankrijk maakt op dit moment een golf van Omikron-besmettingen door. Voor de vierde dag 
op rij werden zaterdag meer dan 200.000 nieuwe besmettingen gemeld. Frankrijk werd 
daarmee het zesde land ter wereld dat sinds het begin van de pandemie meer dan tien miljoen 
coronabesmettingen heeft gehad. Bron: AD, 1 januari 2022. 
 
Middelbare scholieren in Engeland moeten een mondmasker gaan dragen 

Middelbare scholieren in Engeland moeten een mondmasker gaan dragen, schrijft 
gezondheidsminister Nadim Zahawi in The Sunday Telegraph. De plicht geldt vooralsnog tot 
26 januari. Ook zegt Zahawi dat regulier onderwijs de norm is, maar dat aan leren op afstand 
niet volledig te ontkomen zal zijn als het aantal zieke docenten en leerlingen blijft stijgen. 

In december had de Engelse regering het dragen van een mondkapje al verplicht in 
verschillende situaties en werd van huis uit werken weer aangemoedigd. Ook moeten 
bezoekers aan nachtclubs en grote evenementen een covidbewijs laten zien. 

Verder dan zulke maatregelen wil de Engelse regering vooralsnog niet gaan. Het opnieuw 
opleggen van zware coronamaatregelen is . een laatste uitweg, schrijft Zahawi. In plaats 
daarvan moet het land . leren leven met Covid-19. . 

De andere landen binnen het Verenigd Koninkrijk - Noord-Ierland, Schotland en Wales - 
hebben sinds Kerstmis nieuwe regels opgelegd voor het aantal mensen waarmee men mag 
samenkomen. In Wales en Schotland geldt ook een mondmaskerplicht voor middelbare 
scholieren. Bron: AD, 2 januari 2022. 
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De brand in Rijssen. © News United/Kevin Sand 
 
Brandweer rukt op nieuwjaarsdag uit voor brandjes in Delden en in 
Rijssen 
 
De brandweer is zaterdag aan het eind van de middag uitgerukt voor brandjes in Rijssen en 
in Delden. Bij beide meldingen raakte voor zover bekend niemand gewond.  
 
In Rijssen ging het mis toen een conifeer in brand vloog aan de Laan Oud-Indiëgangers. De 
vlammen sloegen metershoog boven de woning uit. Dankzij het snelle optreden van de 
brandweer kon overslag naar de woning worden voorkomen. De hevig geëmotioneerde 
bewoners zijn opgevangen door de politie. De coniferenhaag brandde voor een groot deel af. 
 
Ook aan de Steinwegstraat in Delden moest de brandweer in actie komen. Hier voor een heg 
in brand door vuurwerk. Buurtbewoners hebben geholpen met blussen. De brandweer heeft 
het later nog nageblust. Bron: Tubantia, 1 januari 2022. 
 

 
De in brand gevlogen heg. © News United/Rick Olde Nordkamp 
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Twentse coronacijfers: 620 nieuwe besmettingen, geen nieuwe 
sterfgevallen 

In Twente zijn het afgelopen etmaal 620 mensen positief getest op het coronavirus. Er 
waren geen nieuwe sterfgevallen door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM 
zaterdagmiddag bekendmaakte. Landelijk werden 15.667 nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 459,7 positieve tests per dag (vorige 
week 377,4). In die periode zijn 3218 besmettingen geregistreerd, 576 meer dan vorige week 
zaterdag toen het aantal nog op 2642 stond. 

Vrijdag werden 538 nieuwe besmettingen geteld. Vandaag komen de meeste meldingen uit de 
gemeenten Enschede (154), Hengelo (80) en Almelo (60). 

Binnen de regio is Tubbergen met 33 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (155,1). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
vandaag 98,2. Daarmee staat de regio zesde 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 109 nieuwe besmettingen gemeld: Oost Gelre 
(40), Berkelland (30), Aalten (20), Winterswijk (19). In dit deel van de Achterhoek werden geen 
aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 15.667 nieuwe 
besmettingen in het afgelopen etmaal, 1129 minder dan vrijdag. Toen werden er 16.796 
positieve tests gemeld. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald. Er zijn nu 1660 mensen met corona 
opgenomen, 119 minder dan vrijdag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. Op de 
intensive care worden 472 patiënten (waarvan 13 in Duitsland) behandeld vanwege corona, 
22 minder dan gisteren. Deze cijfers zijn vanmiddag door het LCPS (Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding) bekendgemaakt. Bron: Tubantia, 1 januari 2022. 

In een week is het aantal positieve coronagevallen in België verdubbeld 

In een week tijd is het aantal positieve coronagevallen in België verdubbeld. Op 23 december 
ging het om 7.490 positieve gevallen, de woensdag daarop 14.992. Sinds vorige week is 
de Omikron-variant dominant in het land. 

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen neemt daarentegen gestaag af. 
Zaterdag lagen 1.750 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 527 op de 
intensive care. Op kerstavond lagen er nog 2.052 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis. Op 
Eerste Kerstdag zakte dat aantal voor het eerst sinds begin november onder de 2.000 en 
bedroeg het 1.923 patiënten. 

In België gelden minder strenge regels dan in Nederland. Nederlanders trokken vorige week 
in grote aantallen naar steden als Antwerpen, waar winkels en horeca open zijn. Bron: AD, 2 
januari 2022.  

Uitbraak van coronavirus op poolbasis Prinses Elisabeth op Antarctica 

Een deel van de bemanning van de poolbasis Prinses Elisabeth is besmet met het coronavirus. 
Dat meldt de Britse openbare omroep BBC. Alle medewerkers zijn nochtans volledig 
gevaccineerd en getest voordat ze aankomen op de poolbasis. 

De eerste positieve test werd vastgesteld op 14 december bij een teamlid dat zeven dagen 
eerder was toegekomen. Sindsdien zijn minstens 16 van de 25 medewerkers besmet geraakt 
met het virus. Iedereen die positief testte werd in quarantaine geplaatst, maar het virus bleef 
circuleren. De besmette medewerkers hebben milde symptomen. De situatie is niet 
dramatisch, zegt Joseph Cheek, de projectmanager van de International Polar Foundation aan 
BBC.   
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Iedereen op de poolbasis heeft de kans gekregen om te vertrekken met een vlucht op 12 
januari, maar iedereen heeft te kennen gegeven dat ze willen blijven en hun werk 
voortzetten.  Totdat het virus weg is, mag er niemand meer naar de basis komen. Er zijn twee 
spoedartsen aanwezig op de poolbasis. Bron: VRT NWS, 1 januari 2022. 

 

@ ANP 

Zeker 16 van de 25 medewerkers op de Belgische poolbasis Prinses Elisabeth 
op Antarctica zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt de Britse omroep BBC. 

De situatie is niet dramatisch, zegt Joseph Cheek van de International Polar Foundation (IPF) 
tegen de BBC. Hoewel het een ongemak was dat bepaalde besmette bemanningsleden 
in quarantaine moesten, heeft het ons werk op de basis in het algemeen niet significant 
beïnvloed, aldus Cheek. Iedereen op de poolbasis heeft de kans gekregen om te vertrekken 
met een vlucht op 12 januari, maar ze hebben allemaal verzocht om te blijven en hun werk 
voort te zetten.  

De eerste positieve test werd op 14 december afgenomen bij een bemanningslid dat een week 
eerder was aangekomen. De betreffende persoon werd onmiddellijk in isolatie geplaatst, maar 
na nieuwe testen werden nog twee positieve gevallen ontdekt. Ondanks 
quarantainemaatregelen bleef het coronavirus circuleren. 

Bemanningsleden van de poolbasis moeten bij aankomst volledig gevaccineerd zijn en 
bovendien getest zijn op het coronavirus. Op de poolbasis bevinden zich twee spoedartsen.  
Bron: AD, 2 januari 2022. 
 
Net zo besmettelijk als corona: het hooligan-virus 

Waren we zó blij dat er eindelijk weer werd gevoetbald met publiek, bleken die mensen zich 
opeens niet meer te kunnen gedragen. In het stadion, buiten de stadions, in de binnensteden; 
overal houden hooligans huis. Wat bezielt al die capuchonridders?  
 
Cyriel Dessers heeft Feyenoord zojuist in de blessuretijd langs AZ geschoten, de Belg zorgt zo 
voor een vreugdeexplosie die je vrijwel alleen in een voetbalstadion treft. Wildvreemden 
omhelzen elkaar op de tribune en dansen de horlepiep. De Kuip komt collectief klaar. Het zijn 
schitterende taferelen die iedere supporter herkent, winnen in de laatste minuut: lekkerder 
kan niet. Het zijn de dingen die de gang naar het stadion zo aantrekkelijk maken, maar eerder 
die middag zagen we het voetbal ook van haar lelijkste kant. Vanuit het publiek werd een 
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blikje Red Bull naar de AZ-spelers gegooid, reden voor de scheidsrechter om de wedstrijd even 
te staken.  
 
Op diezelfde zondag moet ook Vitesse- FC Utrecht worden onderbroken, nadat vanuit het 
bezoekersvak met vuurwerk is gegooid. Het is de voorlopige climax van een eredivisieseizoen 
dat wordt ontsierd door incidenten. Vuurwerk, aanstekers, bekers bier, blikjes, muntjes; je 
zou toch denken dat voetballiefhebbers extra genieten nu ze eindelijk weer naar het stadion 
mogen. Een extra grote slok van hun evenementenbier mogen nemen. Maar nee, bij iedere 
club is er een groepering die een wedstrijd vooral aangrijpt om voetballers en/of rivaliserende 
supporters te bekogelen met van alles en nog wat.  
 
Dan zijn er ook nog serieuze gevechten tussen aanhangers van NEC en Vitesse, een divisie 
lager bij MVV-Roda JC en is de vraag gerechtvaardigd of er nog wel met uitpubliek moet 
worden gespeeld. Die maatschappelijke discussie staat op het punt van beginnen, als het 
kabinet enkele dagen na Feyenoord-AZ supporters weer uit de stadions bant. Het probleem 
lost zich zo vanzelf (tijdelijk) op.  
 
Ware het niet dat het ook incidenten regent in het eerste eredivisieweekend zónder 
toeschouwers. In Leeuwarden, Almelo en Alkmaar komen jongeren het stadion binnen om 
rotzooi te trappen, zoals het op meerdere plekken onrustig is tijdens de wedstrijden. 
 
Maar de heftigste rellen vinden plaats in het centrum van Rotterdam. De stad is die 
vrijdagavond, sinds een week zit alles vanwege nieuwe coronamaatregelen vanaf acht uur . s 
avonds op slot, het decor van een geweldsorgie waarin politieagenten hun leven niet zeker 
zijn. Politiewagens worden in de fik gestoken, agenten bekogeld met vuurwerk en stenen en 
sommigen zien zich genoodzaakt om hun wapen te trekken.  
 

 
 
@ Panorama 
 
Een dag later krijgen de rellen navolging in een heleboel andere steden, want corona blijkt 
niet het enige virus dat door het land raast. Het hooliganvirus is minder gevaarlijk, maar zeker 
zo besmettelijk. Kenmerken: alles willen slopen, zo stoer mogelijk proberen te ogen, een 
capuchon dragen (liefst zwart) en een ziekelijke drang naar aandacht. Het zijn jongens die 
alleen maar willen vechten, zegt Marnic Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in 
Veiligheid in het AD. Snoeihard, nietsontziend. Dat zijn echt gasten uit een extreme hoek, die 
niet bang zijn voor de politie.  
 
Me dunkt. Ook in Den Haag raken vijf agenten gewond. Het corona- en 2G-beleid wordt vaak 
aangehaald als een motivatie voor de gewelddadige demonstraties, net als de sluiting van de 
stadions en het vuurwerkverbod. Zoals afgelopen januari de invoering van de avondklok 
aanleiding bleek om in diverse binnensteden te rellen. 
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Zijn dat nou echt de motieven, of is het gewoon ordinair vermaak? Het is een cocktail van 
frustratie, verveling en sensatiezucht, zegt Ron van Wonderen (senior-onderzoeker bij het 
Verwey- Jonker Instutuut) in hetzelfde artikel.  
 
Anderhalf jaar corona heeft de lontjes kort gemaakt. Dit zal een probleem blijven zolang corona 
het dagelijks leven bepaalt en vrijheden beperkt.  Bron: Panorama, 1 januari 2022.  
 
Queen deelt onderscheidingen uit - en corona speelt daarin (uiteraard) 
een belangrijke rol 
 
De Britse Queen heeft de traditionele New Years Honours uitgereikt. Dit jaar ging het om 
1.278 eretitels. Bijna een vijfde ging naar mensen die zich dienstbaar maakten in de 
coronapandemie.  
 
Zo zijn Chris Witty, de Chief Medical Officer (CMO) van Engeland, zijn plaatsvervanger 
Jonathan Van-Tam, de CMO van Wales Frank Atherton en de CMO van Schotland Gregor 
Smith geridderd. Ook Jenny Harries, hoofd van het Health Security Agency (UKHSA), en June 
Raine, hoofd van de geneesmiddelenwaakhond MHRA, kregen een eretitel. Bron: VRT NWS, 1 
januari 2022. 

Corona in 2021: Zevenaar kreeg de grootste coronaklap, minste 
gevaccineerden in Doesburg 
 
Duizenden inwoners van de Liemers zijn dit jaar besmet geraakt met corona. Nog eens 
honderden zijn zo ziek geworden van het virus, dat een ziekenhuisopname noodzakelijk was. 
En helaas overleden ook tientallen streekgenoten aan de gevolgen van het virus.  
 
De grootste klap was er in Zevenaar, met afstand de grootste gemeente van deze regio, waar 
27 mensen de gevolgen van corona niet hebben overleefd. Deze gemeente telde ook veruit de 
meeste besmettingen, met ruim 4.800 stuks.  
 
Op relatief korte afstand volgt Montferland, met bijna 4.200 besmettingen. Doesburg telde 
met tien de minste coronainfecties, en in de kleinste gemeente van de streek is helaas ook één 
iemand overleden aan het virus. Doesburg heeft met 86 procent daarnaast de laagste 
vaccinatiegraad van de regio (Arnhem uitgezonderd). In Montferland zijn liefst negen van de 
tien mensen volledig gevaccineerd.  
 
In het aantal positief geteste mensen dit jaar en vorig jaar zijn grote verschillen te zien. Dit is 
te verklaren doordat dit jaar veel meer getest is over een langere periode. Bron: DG, 31 
december 2021. 
 
Corona-uitbraak bij Gambia zorgt voor boosheid en zorgen over Afrika 
Cup 
 
De selectie van Gambia is vlak voor het debuut op het toernooi om de Afrika Cup getroffen 
door een corona-uitbraak. Daardoor nemen de zorgen over het toernooi in Kameroen toe. 
 
Gambia zou zaterdag in een oefenduel aantreden tegen Algerije, maar moest zich op het laatste 
moment afmelden. De voetbalbond maakte in een statement bekend dat met liefst zestien 
positieve spelers meer dan de helft van de selectie besmet is geraakt met het coronavirus. Ook 
door het duel met Syrië van dinsdag is al een streep gezet. 

De uitbraak is een flinke verstoring van de Gambiaanse voorbereiding op het toernooi. Op 12 
januari is Mauritanië in Groep F de eerste tegenstander, waarna nog duels met Mali en 
Tunesië volgen voor de ploeg van de Belgische coach Tom Saintfiet (op archiefbeeld). 

Door de perikelen bij de Gambianen nemen ook de zorgen voor het organisatiecomité toe. 
Diverse clubs stonden al met flinke tegenzin hun spelers af en de coronaperikelen zullen wat 
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dat betreft geen goed doen. De strijd om de Afrika Cup begint op 9 januari en de finale is op 
6 februari. 

Overigens is de afmelding van Gambia bij de voetbalbond van Algerije in het verkeerde keelgat 
geschoten. De titelverdediger sprak in een verklaring uit boos te zijn over dit eenzijdige besluit 
en de gebrekkige communicatie. Bron: Voetbal International, 1 januari 2022. 

Feyenoord kampt met corona-uitbraak en cancelt trainingskamp 

Het geplande trainingskamp van feyenoord in Zuid-Spanje gaat niet door. De Rotterdammers 
maken via de officiële kanalen melding van een corona-uitbraak binnen de club. Vanwege 
meerdere besmettingen ziet Feyenoord zich genoodzaakt de trip te annuleren.   

Het vliegtuig waarmee Feyenoord naar de Spaanse stad Jarez de la Frontera zou afreizen zou 
eigenlijk maandag opstijgen, maar dat gaat dus niet door. De Rotterdammers melden dat er 
zowel besmettingen zijn binnen de staf als de spelersselectie. Alle personen die positief getest 
hebben zijn in quarantaine gegaan. Vanwege het risico op verdere verspreiding van het virus 
binnen de staf en selectie wordt gekozen om in Nederland te blijven.  

Het is onduidelijk of de oefenwedstrijd die Feyenoord tijdens het trainingskamp zou spelen 
wel doorgaat. Op zaterdag 8 januari staat in Marbella een duel met Club Brugge op het 
programma, dat voorlopig nog niet is afgelast. Het zou dus kunnen dat Feyenoord speciaal 
daarvoor alsnog afreist. Op zaterdag 15 januari hervat Feyenoord de Eredivisie met een 
thuiswedstrijd tegen Vitesse. Bron: Voetbalzone, 1 januari 2022. 

Corona-uitbraak bij De Binnenvest: daklozen in quarantaine 
 
Zo’n vijftien daklozen die worden opgevangen bij Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht 
zijn positief getest op het coronavirus. Daarop heeft de opvang de deuren noodgedwongen 
moeten sluiten. Wie binnen was, blijft daar in quarantaine. 
 
Mensen die zich melden voor een slaapplek worden verwezen naar de opvang aan het 
Maansteenpad in de Hoge Mors. Sinds de bed-bad-broodopvang daar in mei vorig jaar is 
opgedoekt, kan De Binnenvest ook daar mensen opvangen. Ook zijn enkele daklozen met 
corona overgeplaatst naar een speciale . corona-opvang.  in Den Haag. 
 
Op het terrein bij de daklozenopvang van stichting De Binnenvest zijn tenten geplaatst. Ze 
zijn bedoeld voor de daklozen die momenteel worden opgevangen in de koude wintermaanden. 
In de tent kunnen ze even naar buiten om bijvoorbeeld een sigaretje roken. 
 
Medewerkster Toos Pauwels van De Binnenvest begon op persoonlijke titel een actie begonnen 
om geld in te zamelen voor enkele spullen die het wat dragelijker moeten maken voor de 
daklozen die nu voorlopig binnen moeten blijven. Een Netflix-abonnement bijvoorbeeld of een 
tafeltennistafel. Vandaag werd de actie afgesloten, omdat er voldoende was binnengekomen. 
Bron: Sleutelstad, 31 december 2021. 
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt verder  
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt verder. Afgelopen etmaal zijn er 17.531 positieve 
tests geregistreerd, ruim boven het gemiddelde van de afgelopen week. 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) 
101.051 meldingen van positieve tests. Dat is 18,5 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. 
Gemiddeld komt het neer op 14.436 positieve tests per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de 
vijfde dag op rij. 
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In Amsterdam zijn 1089 positieve tests geregistreerd. In Rotterdam kregen 995 inwoners te 
horen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Den Haag (443), Utrecht 
(397) en Haarlem (280).  
 
Het aantal sterfgevallen bedroeg zondag zes, mogelijk kan dit lage aantal te maken hebben 
met nieuwjaarsdag. Op vrije dagen worden doorgaans minder sterfgevallen doorgegeven aan 
het RIVM. Het kan zijn dat er meer mensen zijn overleden, maar dat de anderen in de komende 
dagen alsnog worden geregistreerd. 
 
Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld is vijftien hoger dan 
een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het zijn 
er volgens de cijfers nu 1675, zaterdag waren dat er 1660.  
 
Het aantal patiënten op de intensive care is drie hoger dan zaterdag, 
op verpleegafdelingen liggen twaalf mensen meer. In totaal liggen nu 462 coronapatiënten op 
de ic. s in Nederland en 1200 op een verpleegafdeling. Verder liggen er 13 patiënten op een ic 
in het buitenland. Bron: AD, 2 januari 2022.  
 
Hugo De Jonge neemt afscheid als minister van Volksgezondheid 
 
Hugo De Jonge neemt afscheid als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij wordt 
minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Bron: AD, 2 januari 2022. 
 
Ophef over bezoek Leicester City-spelers aan . coronabom.  WK darts 
 
Leicester City-spelers James Maddison, Hamza Choudhury en Harvey Barnes hebben gisteren 
voor ophef gezorgd door zich te midden van duizenden fans te begeven bij het WK darts. Niet 
alleen worden veel Premier League-spelers, onder wie Virgil Van Dijk, de laatste weken positief 
getest, het WK in Alexandra Palace in Londen wordt door velen als . coronabom.  gezien.  
 
Voor Michael van Gerwen was het WK vorige week al snel voorbij na een positieve test. Op 
deze site klaagde Mighty Mike steen en been over het coronabeleid in Ally Pally. 
 
. Ze moeten eigenlijk elke dag iedereen bij de deur controleren, dat hebben ze niet gedaan. , 
zei Van Gerwen. Volgens de Britse overheid hoeft dat ook niet. Maar om je eigen organisatie 
en het WK te beschermen, was dat wel handig geweest. Nu is de controle niet sterk genoeg. 
Het is nu gewoon een grote coronabom, zo lek als een mandje.   
 
Het bleek voor het trio van Leicester City geen reden de darttempel in Londen te mijden. 
Choudhury, Maddison en Barnes moesten gisteren eigenlijk in actie komen tegen Norwich 
City, maar door een uitbraak bij de club van de zelf ook besmette doelman Tim Krul ging een 
streep door de wedstrijd. De aanwezigheid in Londen van Choudhury, Maddison en Barnes 
leidde in Engeland daarom tot ophef.  
 
Het WK darts wordt morgenavond beslist. Vanavond zijn de halve finales, morgenavond 
strijden de finalisten om een cheque van liefst 500.000 Britse ponden, omgerekend zo’n 
585.000 euro. Bron: AD, 2 januari 2022.  
 
Liverpool ook zonder positief geteste Virgil Van Dijk te sterk voor 
Newcastle United 
 
Liverpool moest vanavond de positief geteste Virgil Van Dijk missen in de competitiewedstrijd 
tegen Newcastle United, maar ook zonder de aanvoerder werd er gewonnen: 3-1.  
 
Liverpool, dat ook Fabinho en Curtis Jones vanwege een coronabesmetting moest missen, 
kwam al in de 7e minuut op achterstand door een goal van Jonjo Shelvey. De ploeg van trainer 
Jürgen Klopp sloeg nog geen kwartier later terug via een omstreden goal. Isaac Hayden botste 
tegen een ploeggenoot aan en lag bij een aanval van Liverpool met een hoofdblessure in het 
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strafschopgebied. De thuisploeg speelde toch door. Doelman Martin Dubravka keerde de 
kopbal van Diogo Jotta, maar was kansloos bij de rebound van de Portugees. Niet veel later 
bracht Mohamed Salah Liverpool op voorsprong. Pas drie minuten voor het einde hadden de 
Reds de buit definitief binnen na een knal van Trent Alexander-Arnold.  
 
Liverpool liep door de zege uit op Chelsea, dat tegen Everton op 1-1 bleef steken. Manchester 
City is in de Premier League nog steeds koploper met één punt meer dan Liverpool en vier 
punten voorsprong op Chelsea.  
 

 
Diogo Jota schiet de 1-1 binnen. © AP 

 
Virgil van Dijk. © EPA 

De Premier League gaat gebukt onder een uitbraak van de Omikron-variant, maar Liverpool 
bleef tot dusverre gevrijwaard van corona. In de selectie van trainer Jürgen Klopp zijn alle 
spelers gevaccineerd. Dat blijkt nu dus toch geen garanties te bieden. Virgil van Dijk, Fabinho 
en Curtis Jones zijn toch positief getest. De drie spelers zijn nu geïsoleerd, zo stelt Liverpool 
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in een statement. Als gevolg hiervan werd iedereen bij de Reds, inclusief alle spelers en staf, 
vandaag opnieuw getest op COVID-19 zonder verdere positieve gevallen te ontdekken.  

De afwezigheid van Van Dijk was een gemis voor Liverpool. De verdediger miste in de 16 
voorgaande competitiewedstrijden nog geen minuut voor de nummer twee van de Premier 
League.  

Corona wordt een steeds groter probleem voor de clubs in Engeland. Vanwege besmettingen 
bij diverse clubs konden Brentford - Manchester United, Burnley - Watford en Leicester City 
- Tottenham Hotspur afgelopen dagen niet worden gespeeld. Voor het komend weekeinde zijn 
al vijf wedstrijden in de Premier League uitgesteld, omdat clubs door het coronavirus geen 
volwaardige ploeg meer op de been kunnen brengen. Bron: AD, 16 december 2021. 

Positief geteste Michael Van Gerwen spreekt van grootste nachtmerrie: . 
Het is zo lek als een mandje.  

Een dikke streep door de rekening, zo noemt Michael Van Gerwen vanuit zijn hotelkamer in 
Londen zijn noodlottig einde op het WK darts door een positieve coronatest. De grootste 
nachtmerrie die je maar kunt bedenken.  De drievoudig wereldkampioen uit verder kritiek op 
de gehanteerde regels door de PDC rond corona.  

Van Gerwen voelde de bui al hangen toen één van zijn drie zelftesten positief uitpakte. 
Vervolgens regelde de 32-jarige Vlijmenaar via de PDC een pcr-test. Een positieve uitslag 
volgde vandaag enkele uren voordat hij naar Alexandra Palace zou vertrekken voor zijn partij 
in de derde ronde tegen Chris Dobey. Dit heb ik nooit zien aankomen. Vincent en ik komen 
nagenoeg nergens. We krijgen nu allebei het deksel op onze neus.  

Zijn goede vriend en collega-darter Vincent Van der Voort tesste een dag eerder positief en 
moest zich eveneens noodgedwongen terugtrekken van het WK. Nu zitten ze samen in 
quarantaine in het Hilton Islington.  

Natuurlijk is onze gezondheid het belangrijkste, maar je bent hier om het toernooi te winnen, 
vervolgt Van Gerwen vanuit zijn hotelkamer, waar ook Van der Voort op een afstandje is 
aangeschoven. We mogen hier nu samen zitten, maar we hadden ons dit wel heel anders 
voorgesteld. Nogmaals, dit is echt de grootste nachtmerrie.  

Ze zijn ook allemaal verdrietig. Dat het zo moet eindigen, ongelooflijk, aldus Michael Van 
Gerwen. 

Er was volgens Van Gerwen overigens gewoon een mogelijkheid geweest om wel te spelen. De 
deelnemers moeten namelijk zelf een negatieve test overleggen, waardoor frauderen niet is 
uitgesloten. Ik had iedereen om de tuin kunnen leiden, maar dat doe ik niet. Ik wil mezelf in 
de spiegel kunnen aankijken. Er gaan mensen dood aan corona, dus dat doe je niet. Het is 
mijn morele plicht, aldus de Brabander, die zelf geen klachten heeft.  

Van Gerwen weet nog niet wanneer hij terug naar Nederland kan, maar heeft als 
vanzelfsprekend wel al contact gehad met het thuisfront. Ja, ze zijn ook allemaal verdrietig. 
Ze weten wat ik er allemaal voor heb gedaan. Dat het zo moet eindigen, ongelooflijk.  Zelf is 
hij naar eigen zeggen extreem voorzichtig geweest. Vincent en ik gingen niet eens naar de 
ontbijtzaal, want daar vonden we het te druk.  Wel vierde hij kerstavond met Van der Voort, 
Dirk Van Duijvenbode en hun manager. We waren allemaal negatief getest. Ik test me hier 
elke dag. Toch zijn we de pineut. Ik weet niet waar ik het heb opgelopen.   

De controle is niet sterk genoeg geweest. Het is nu gewoon een grote coronabom, volgens 
Michael Van Gerwen. 

Er valt de organisatie van het WK darts wel iets te verwijten, vindt Van Gerwen. Ze moeten 
eigenlijk elke dag iedereen bij de deur controleren, dat hebben ze niet gedaan. Volgens de 
Britse overheid hoeft dat ook niet. Maar om je eigen organisatie en het WK te beschermen, 
was dat wel handig geweest.  Zo zitten er dagelijks gewoon drieduizend man in Alexandra 
Palace en hebben er binnen de organisatie al meerdere coronabesmettingen plaatsgevonden.  
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Van Gerwen vervolgt: . De PDC zal te allen tijde zeggen dat ze de regels van de overheid hebben 
gehanteerd, maar er had scherper naar kunnen worden gekeken. De controle is niet sterk 
genoeg geweest. Het is nu gewoon een grote coronabom. , stelt hij. Het is zo lek als een mandje, 
nu betaal ik een hoge prijs. Ik heb helemaal niks gedaan, dat maakt het wel extra zuur. 
Gruwelijk gewoon. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk naar Nederland, maar voorlopig zitten 
we hier in quarantaine. Het voelt als een grote teleurstelling. Dit gaat wel even duren om een 
plekje te geven.  Bron: AD, 28 december 2021.  

Tim Krul moet duel met Arsenal op Boxing Day aan zich voorbij laten 
gaan: . Ik ben wéér positief getest.  

Tim Krul zou het morgen tijdens de traditionele Boxing Day in de Premier League met Norwich 
City opnemen tegen Arsenal, maar de Nederlander moet dat duel vanuit huis bekijken. De 
doelman is positief getest op het coronavirus.  

Krul wenst op Instagram iedereen een fijne kerst, maar heeft direct een vervelende boodschap 
voor de fans van Norwich City. Ik ben opnieuw positief getest op het coronavirus. Hopelijk 
brengt 2022 betere tijden voor iedereen. Blijf veilig en gezond, schrijft de doelman. Bron: AD, 
25 december 2021. 

Corona-uitbraak bij Paris Saint-Germain: Lionel Messi test positief 

Lionel Messi (34) is een van de vier spelers in de Paris Saint-Germain-selectie die positief is 
getest op het coronavirus. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar is in quarantaine gegaan en 
houdt zich aan het protocol van de Franse topclub.  

PSG maakte vandaag bekend dat behalve Messi ook linksback Juan Bernat, reservedoelman 
Sergio Rico en de 19-jarige middenvelder Nathan Bitumazala besmet zijn geraakt. Paris Saint-
Germain speelt maandag in de beker tegen Vannes, dat uitkomt op het derde niveau. Volgende 
week zondag is Olympique Lyonnais de tegenstander in de Franse competitie. 

Messi is bij Paris Saint-Germain bezig aan een moeizaam seizoen. In elf competitiewedstrijden 
kwam hij slechts één keer tot scoren. Alleen op 20 november was hij trefzeker in League 1. 
Ondanks de wat tegenvallende cijfers van Messi gaat PSG riant aan kop in Frankrijk. PSG 
heeft al 13 punten meer dan nummer 2 OGC Nice. 

PSG meldt tevens dat Neymar (29) tot 9 januari in Brazilië blijft revalideren, onder toezicht 
van de staf van Paris Saint-Germain. Naar verwachting kan de Braziliaanse aanvaller de 
training over drie weken hervatten. 

Ook Monaco kampt met een corona-uitbraak. Bij de nummer twee van vorig jaar, die vandaag 
in het bekertoernooi in actie komt tegen tweede divisionist Quevilly-Rouen, zijn zeven spelers 
positief getest. Bron: AD, 2 januari 2022.  

Liverpool mist Alisson, Matip en Firmino 

De topper tussen Chelsea en Liverpool wordt een wedstrijd tussen twee flink uitgeklede teams. 
Chelsea mist flink wat spelers door corona en blessures en coach Thomas Tuchel besloot 
vandaag ook nog eens om Romelu Lukaku niet in zijn selectie op te nemen. 

Bij Liverpool was het al bekend dat coach Jürgen Klopp niet aanwezig kon zijn door corona, 
waardoor zijn Nederlandse assistent Pepijn Lijnders zijn taken waarneemt. Een uur voor de 
wedstrijd werd duidelijk dat Liverpool het vandaag ook zal moeten doen zonder keeper Alisson 
Becker, verdediger Joël Matip en spits Roberto Firmino. Virgil van Dijk staat vandaag centraal 
achterin naast Ibrahima Konaté, die afgelopen zomer voor 40 miljoen euro overkwam van RB 
Leipzig.  

De aftrap op Stamford Bridge is om 17.30 uur. Chelsea staat elf punten achter op koploper 
Manchester City, Liverpool zelfs al twaalf. City staat al wel op 21 gespeelde wedstrijden, 
Chelsea op 20 en Liverpool op 19. Bron: AD, 2 januari 2022. 
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Chiellini test positief 

Juventus kan donderdag tegen Napoli niet beschikken over aanvoerder Giorgio Chiellini. De 
verdediger werd vandaag positief getest op corona. Hij ontving vorige maand nog zijn booster. 
Chiellini is in isolatie gegaan. Op vrijdag moesten middenvelder Arthur en reservekeeper Carlo 
Pinsoglio ook al in quarantaine vanwege een coronabesmetting. Bron: AD, 1 januari 2022.  

Grote problemen bij Angers en Bordeaux 

De Franse voetbalclub Angers SCO heeft tijdens de korte winterstop te maken met een golf 
aan coronabesmettingen binnen de selectie. Van de dertig spelers uit de A-selectie zijn er 
negentien positief getest. Op verzoek van Angers wordt de voor 9 januari geplande 
competitiewedstrijd tegen Saint-Étienne uitgesteld. 

De betreffende spelers zitten allemaal in quarantaine. Volgens Angers mogen zeker tien van 
hen voor 10 januari geen wedstrijd spelen. De nummer 11 van de Ligue 1 heeft het 
competitieduel met Saint-Étienne, dat vierde staat, daarom laten verplaatsen. Ook vijf 
stafleden van Angers zijn besmet met het coronavirus.  

Bij Girondins Bordeaux, de club van Javairô Dilrosun, zijn de problemen nog groter. 
Maar liefst 21 spelers van Bordeaux zitten thuis in quarantaine omdat ze positief hebben 
getest op het virus of als zogeheten . close contact.  zijn aangemerkt. Desondanks moet de 
club van de Franse bond zondag nog steeds aantreden voor het bekerduel om de Coupe de 
France met Stade Brest. We blijven in gesprek met de bond, om te voorkomen dat we een 
wedstrijd krijgen die de Coupe de France niet waardig is, aldus Bordeaux. 31 dec Bron: AD, 
31 december 2021. 

 

Skigebied Kitzbühel, nabij Kirchberg in Tirol. © AFP  
 
Corona-uitbraak onder Nederlandse skileraren in Kirchberg breidt uit 
 
De Oostenrijkse autoriteiten maken zich zorgen om een corona-uitbraak onder Nederlandse 
skileraren in Kirchberg. Het aantal besmettingen in de groep loopt op, melden lokale media. 
Alle wintersporters die daar sinds eerste kerstdag horecagelegenheden hebben bezocht, 
worden opgeroepen zich uit voorzorg te laten testen.  
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De groep van buitenlandse - overwegend Nederlandse - skileraren is al sinds 25 december in 
en rond Kirchberg in Tirol. Ze bezochten onder meer berghutten, cafés en restaurants. 
 
Vrijdag werd bekend dat in de groep negentien besmettingen zijn vastgesteld. Volgens lokale 
media is dat aantal inmiddels opgelopen. De Tiroler Tageszeitung  meldt dat er al 32 
besmettingen zijn onder de leraren. De twee skischolen waar ze les geven, zijn gesloten. Het 
gaat onder meer om Skischule Kirchberg, de oudste en grootste skischool van het dorp. Daar 
zijn volgens de krant twintig leraren positief getest. 
 
Eigenaar Fredric Ancey zegt dat het bedrijf sinds de oprichting in 1925 nog nooit zoiets heeft 
meegemaakt. We hebben meestal meer dan honderd skileraren in dienst. , zegt hij tegen 
de Tiroler Tageszeitung. Momenteel zijn dat er zestig vanwege de huidige situatie. Al onze 
skileraren zijn gevaccineerd. Toen belde een Nederlandse skilerares ‘s avonds dat ze 
symptomen had.   
 
Ancey heeft gelijk de lokale autoriteiten gewaarschuwd en maatregelen genomen. Een deel 
van de skileraren verbleef in hetzelfde pand als de vrouw. Uit zelftesten kwamen vervolgens 
meer besmettingen naar boven. De positief geteste skileraren zijn direct gescheiden van de 
rest. Ook de niet-besmette leden die in dezelfde accommodatie zaten zijn vervolgens in 
quarantaine gegaan.   
 
Volgens onze advocaat zouden andere leraren die al zijn getest en die niet in de hetzelfde pand 
verbleven privéles kunnen geven, zegt Ancey tegen de Oostenrijkse krant. Maar we doen het 
bewust niet en zijn liever voorzichtig. Het gaat tenslotte om het imago van een hele regio.   
 
Ancey spreekt van een drama. Voor alle reizigers zijn een dag voor de kerst strengere eisen in 
Oostenrijk ingevoerd. We hadden net voor de kerst een stroom aan toeristen uit onder andere 
Nederland en Duitsland, die zo probeerden onder de nieuwe regels uit te komen. Het zou goed 
kunnen dat een van de toeristen het heeft meegenomen.  Tegelijkertijd nuanceert hij: ‘We 
willen niet met de vinger wijzen naar groepen. We weten inmiddels allemaal na bijna twee jaar 
dat het zo kan lopen als veel mensen bij elkaar zijn’, reageert hij.   
 
Volgens hem lopen de coronabesmettingen in de regio hard op, ook bij andere skischolen zijn 
leraren besmet geraakt. Wie lessen had geboekt bij de school van Ancey, krijgt zijn geld netjes 
terug. Volgens hem heeft het merendeel van de gasten er begrip voor, slechts een enkeling 
reageerde boos.  
 
Inmiddels zijn de lokale autoriteiten nog op zoek naar contacten van de groep. Omdat de 
skileraren niet precies weten in welke horecagelegenheden ze zijn geweest, doen de 
autoriteiten een openbare oproep aan alle bezoekers van berghutten, cafés en restaurants om 
zich uit voorzorg te laten testen.   
 
De Oostenrijkse regering laat het wintersportseizoen dit jaar met strenge regels doorgaan. Zo 
geldt er al enige tijd in heel het land een 2G-beleid, wat betekent dat alleen genezen en 
gevaccineerde mensen toegang krijgen tot binnenlocaties zoals restaurants en bioscopen. 
Daarnaast moeten buitenlandse reizigers in quarantaine als ze geen boostervaccinatie hebben 
gehad.  
 
De strenge maatregelen zijn een reactie op de vele besmettingen van vorig jaar. Het aantal 
infecties in het land piekte eind november en daalde daarna snel dankzij 
lockdownmaatregelen. Nu lijkt het aantal besmettingen weer langzaam toe te nemen. Zondag 
zijn bijna 3300 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is volgens de krant Kronen Zeitung het 
hoogste aantal op zondag sinds 5 december. Bron: AD, 2 januari 2022. 
 
Johan (50) die immuun leek en alles deed om het virus op te lopen, krijgt 
alsnog corona 
 
En toen kreeg het coronavirus Johan Tiesnitsch alsnog te pakken. De 50-jarige ondernemer 
uit Beek (Berg en Dal) stond op een onderzoekslijst van de Rockefeller University uit New 
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York omdat hij maar niet besmet leek te kunnen worden, hoe hard er ook tegen hem werd 
aangehoest. Maar ik heb me er af laten halen.  
 
Het is een verhaal dat veel mensen geloven: dat lang niet iedereen besmet kan raken met 
corona. Wetenschappers over de hele wereld zijn ook op zoek naar personen die het 
coronavirus maar niet lijken te kunnen krijgen, mogelijk door een kleine genetische afwijking 
die bijdraagt aan die resistentie.  
 
Tiesnitsch dacht lang dat hij ook zo iemand was. Hij deed er eerst alles aan om besmet te 
raken. Hij belde de GGD of hij niet vrijwillig besmet kon worden, zocht mensen die besmet 
waren juist op en ging ze in elk geval niet uit de weg.  Ging niet in quarantaine toen zijn vrouw 
corona had, ging ook zijn besmette dochter bepaald niet uit de weg, kreeg besmette 
dorpsgenoten op bezoek. Maar wat hij ook deed: hij testte steeds negatief. 
 
Hij wilde besmet worden omdat het hem een handige manier leek om op natuurlijke wijze 
gevaccineerd te raken. Maar nadat het almaar niet lukte, meldde hij zich voor het 
wetenschappelijk onderzoek. Hij deed zijn verhaal hierover in De Gelderlander, maar niet veel 
later klopte corona alsnog aan zijn deur. Een dag of vier had hij koorts. En de energie was ook 
niet zoals het normaal is. Maar ik heb wel doorgewerkt.  
 
Hij is er heel nuchter onder. Ik blijk toch niet immuun. Dus stuurde hij een mail naar New 
York: hij is geen onderzoeksmateriaal meer.  
 
Waar hij het heeft opgelopen? Ik ben bij mensen thuis geweest.  Bron: De Stentor, 2 januari 
2022. 
 
Twee jaar coronapersconferenties, kan dat niet anders? 
 
Als er tijdens de coronapandemie één ding een blijvertje lijkt, is het de persconferentie. Het is 
al bijna twee jaar dé manier van het kabinet om nieuwe maatregelen aan te kondigen, of 
geldende te schrappen. 
 
Er zijn er inmiddels ruim veertig geweest - kleinere persmomenten en tv-toespraken niet 
meegerekend. En naar alle waarschijnlijkheid volgen er in 2022, het derde jaar van de 
coronapandemie, nog meer. 
 
Maar werkt het nog om Nederland zo uit te leggen welke maatregelen er genomen worden? 
Deskundigen noemen het goed dat er een middel is om in één keer miljoenen mensen te 
bereiken. Maar ze zeggen ook: de persconferentie is te lang, het doel onduidelijk en voor een 
grote groep Nederlanders te moeilijk te begrijpen. 
 
Zoals eerder aangekondigd, heeft de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing zich vandaag 
gebogen over de vraag of een versoepeling mogelijk is van de intelligente lockdown van ons 
land.  Op die manier begon Mark Rutte de persconferentie van 21 april 2020. 
 
Dat zal nu niet snel meer gebeuren. Er is veel verbeterd in het taalgebruik, zegt Mohammed 
Azzouz. Hij is programmamanager bij Pharos, dat zich inzet om gezondheidsverschillen in 
Nederland te verkleinen. Maar er kan nog meer rekening gehouden worden met 
laaggeletterden.  2,5 miljoen Nederlanders boven de 16 zijn laaggeletterd.  
 
Ook woorden die voor de meeste mensen simpel lijken, kunnen voor laaggeletterden een 
probleem opleveren, zoals  bijwerking, isolatie, immuniteit.  of  besmettingsgolf. Op de website 
van Pharos is een overzicht te vinden van lastige woorden als het over corona gaat, en 
alternatieven. Te veel beeldspraak is ook lastig te begrijpen, zegt Azzouz.  
 
Nederland gaat nog een keer op slot. Dat is onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met de 
Omikron-variant op ons afkomt. De kans bestaat dat miljoenen mensen zulke zinnen van 
premier Rutte niet snappen, zeggen kenners over de laatste coronapersconferentie  en toen 
moest OMT-voorzitter Jaap Van Dissel nog aan het woord komen. 



43 
 

 

Screenshot van de woordenlijst van Pharos  @ Pharos  

Azzouz: Er zijn een hoop stichtingen die goed werk doen, ook in samenwerking met de 
overheid. De Rijksoverheid maakt een samenvatting van de persconferentie in eenvoudige taal, 
en beeldsamenvattingen.  Het is dus niet zo dat laaggeletterden volledig afhankelijk zijn van 
de persconferentie. Maar, zegt Azzouz, ik moet de eerste laaggeletterde nog tegenkomen die 
via Google de persconferentie in eenvoudige taal kan vinden.  

Naar aanleiding van onderzoek heeft de NOS een nieuwsformat ontwikkeld: het NOS Nieuws 
van de Week: drie onderwerpen in makkelijke taal. Dit is een journaal voor mensen die moeite 
hebben met de Nederlandse taal (NT1 ers en NT2 ers), waarin drie nieuwsonderwerpen van 
die week aan bod komen. In dit tien minuten durende journaal gebruikt de nieuwslezer 
eenvoudige taal en legt complexe woorden extra uit.  

 

De visuele samenvatting van de laatste persconferentie door Corine Matser. @ Corine Matser 
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Het is nu vooral heel veel zenden, met alleen woorden, zegt illustrator Corine Matser. Zij maakt 
al vanaf het begin visuele samenvattingen van de persconferenties en ze merkte al snel dat 
daar behoefte aan was. Haar visualisaties worden bijvoorbeeld opgehangen bij bedrijven en 
instellingen en verspreid in huis-aan-huisbladen.  

Haar eigen stijl is misschien niet geschikt voor communicatie van de overheid zelf, vindt 
Matser, maar het idee erachter kan ook in de persconferenties worden gebruikt. Tekst en 
beeld versterken elkaar, dat is bij mij nooit los.  Som de maatregelen in beeld op met tekst en 
beeld, zoals nu ook al met de basismaatregelen gebeurt op het katheder. Laat ook tijdstippen 
zien wanneer de maatregelen ingaan. Oftewel: de concrete dingen die mensen moeten 
onthouden.  

Visuele ondersteuning helpt ook anderen dan laaggeletterden. Vooral sceptische doelgroepen 
laten zich makkelijker overtuigen met beeld en grafieken, zegt communicatie-expert Lars 
Duursma. Hij noemt de flatten the curve-grafiek, die bij het begin van de coronacrisis effectief 
werd ingezet om uit te leggen wat de maatregelen konden bewerkstelligen.  

Zoiets had bij de laatste persconferentie ook gekund door de mogelijke gevolgen van de 
Omikron-variant voor de ziekenhuisbezetting te tonen. Dat gebeurde wel in andere 
presentaties van het RIVM: . Nu zéíden Rutte en Van Dissel alleen dat Omikron een groot 
probleem wordt.  

Dit is een RIVM-model dat mogelijke ziekenhuisbezetting door Omikron-variant toont. Een 
soortgelijke grafiek tonen tijdens de persconferentie had de dreiging van Omikron duidelijker 
gemaakt, vindt Lars Duursma. 

 

Bron: RIVM  

Naast de noodzaak moet ook het nut van de maatregelen beter worden uitgelegd, zegt 
Duursma. Onderzoek van de gedragsunit van het RIVM laat zien dat dat de twee belangrijkste 
zaken zijn, maar er wordt niet genoeg naar die inzichten geluisterd.   

Zeggen dat door maatregelen de druk op de zorg daalt, is onvoldoende. Je moet vertellen hoe 
het middel dat je kiest daarvoor zorgt en naar welk punt we toewerken.  Welk R-getal wordt 
nagestreefd, bij welke ziekenhuisbezetting kunnen we versoepelen? Data moeten daarbij 
leidend zijn, niet datums. Dat is eerder geprobeerd met routekaarten, maar die zijn eigenlijk 
nooit bewandeld.  

Het doel van de persconferentie is niet helder genoeg, vinden ook anderen. Het heet een 
persconferentie, maar is het nou bedoeld voor journalisten die het gebruiken om het later uit 
te leggen, of als toespraak direct aan burgers, vraagt Corine Matser zich af.  
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Het is nu vaak een eindeloze opsomming van technische details, zegt hoogleraar 
risicocommunicatie Daniëlle Timmermans. Maar het gaat om het grotere verhaal. Er moet 
uitgelegd worden welke keuzes er zijn gemaakt en daar moet verantwoording over worden 
afgelegd.  

Begin gewoon met het aankondigen van de maatregelen, zegt wetenschapsjournalist Diederik 
Jekel. Hij heeft tijdens de coronacrisis op zijn YouTubekanaal filmpjes gemaakt om op 
begrijpelijke wijze de maatregelen en de noodzaak daarvan uit te leggen, zo ook na de laatste 
persconferentie. 

Vaak start Mark Rutte met een flinke inleiding voor hij toekomt aan de maatregelen. Voordat 
de vragen van journalisten beginnen, kunnen Rutte en De Jonge zo twintig minuten aan het 
woord zijn. Jekel:  De opbouw is niet goed, en de persconferenties duren te lang.  

De duiding is ook belangrijk, maar OMT-voorzitter Jaap Van Dissel is niet de juiste persoon 
om de duiding te geven, vindt Jekel: Het leek wel een technische briefing in de Tweede Kamer. 
Onbegrijpelijk voor een grote groep.  

Daniëlle Timmermans snapt dat Van Dissel erbij was om de ernstige zorg uit te stralen die bij 
het kabinet leefde. Toch is een vermenging van epidemiologische duiding en het bekendmaken 
van maatregelen volgens haar niet ideaal: Laat het op een ander moment vertellen door 
iemand die het op een toegankelijke manier uit kan leggen.   

Dat hoeft niet iemand van het OMT of RIVM te zijn, zegt Timmermans. Liever niet zelfs. Het 
kan bijvoorbeeld ook door een jonge epidemioloog of arts gedaan worden, die een andere 
doelgroep aanspreekt dan de gemiddelde Nederlander. Want daar ontbreekt het bij de 
persconferentie aan, zegt ook Jekel.  Er is te weinig sprake van representatie.  

Het is belangrijk dat mensen zich herkennen in degene die de boodschap brengt. Ik ben 
waarschijnlijk ook niet de aangewezen persoon om iets aan Marokkaanse Nederlanders uit te 
leggen.  Organiseer daarom verschillende deelpersconferenties, zegt Jekel, met iemand die een 
specifieke groep aanspreekt op een kanaal waar die groep veel komt. Waarom is er niet parallel 
op NPO 3 een persconferentie voor dertigers? En een sessie op Instagram Live voor jongeren? 
De boodschap is: alleen samen krijgen we corona onder controle. En vervolgens wordt daar 
alleen op een oudewittemannenmanier over gecommuniceerd.  

Na de maatregelen en duiding, volgt nog een stap, zegt Jekel:. Toon dat je begrijpt welke zorgen 
mensen hebben.  Niet iedereen kan bijvoorbeeld thuiswerken. Hoe kun je het risico op 
besmetting dan toch zo laag mogelijk houden? Je vraagt gedragsverandering van mensen. 
Laat zien hoe je ze daarbij kunt helpen.  

Daarbij is zelf het goede voorbeeld geven nodig. Wat je doet is belangrijker dan wat je zegt, 
aldus Lars Duursma. Op 14 december was de eerste keer dat Rutte en De Jonge aan kwamen 
lopen met een mondkapje.  Wat ook niet helpt is de onregelmatigheid van de persconferentie. 
Het is vrij ongelukkig dat er bijna alleen een persconferentie is bij het veranderen van 
maatregelen.  

Gedragsonderzoek liet zien dat Nederlanders sinds eind september de basismaatregelen veel 
slechter hebben nageleefd. Daarom was een regelmatige persconferentie elke twee weken beter 
geweest, vindt Duursma. Dan geef je ook aan: het is nog niet voorbij. In oktober was er bijna 
volledige radiostilte van het kabinet. En achteraf werd het mensen dan kwalijk genomen dat 
ze zich niet meer aan de basismaatregelen hielden.  

Daniëlle Timmermans ziet een vast moment voor persconferenties niet per se zitten: . Er moet 
wel wat nieuws te melden zijn.  Duursma zegt dat dat ook nu niet het geval is. De maatregelen 
lekken van tevoren al uit, waarschijnlijk om te kijken hoe ze vallen. Dan lijkt de 
persconferentie wel een toneelstukje.  Bron: NOS, 2 januari 2022.   

Amsterdam bereidt zich voor op verboden demonstratie 

De Mobiele Eenheid (ME) in Amsterdam staakt zondag, maar in . een afgeslankte vorm. 
De bedoeling was te staken tijdens een demonstratie voor vrijheid van actiegroep 
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Samen voor Nederland, maar die is door de gemeente verboden. Toch verwachten 
politiebonden dat er duizenden mensen naar Amsterdam komen om te protesteren.  

De politiebonden NPB, ACP, ANPV en Equipe zeggen hun actie door te zetten, maar 
agenten zullen wel optreden mochten er ernstige bedreigingen voor de openbare orde 
zijn. Voorman van Samen voor Nederland Michel Reijinga heeft al gezegd zondag te 
gaan . koffie drinken.  op het Museumplein. Zulke momenten liepen vorig jaar uit op 
rellen. Het Museumplein geldt zondag van 11.00 tot 23.00 uur als 
veiligheidsrisicogebied. In dat gebied kan iedereen preventief worden gefouilleerd. 

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de 
demonstratie donderdag omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het 
overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en 
groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken. Volgens Reijinga is dat . complete 
onzin.  en zijn relschoppers nooit welkom bij zijn demonstraties. Bron: 1Limburg, 2 
januari 2022.  

Sfeer in Amsterdam al wat minder gemoedelijk 

Inmiddels staan er zeker tweeduizend mensen op het Museumplein om daar . koffie te 
drinken. De spanning wordt ook opgevoerd. Er komen steeds meer politiemensen bij, en ook 
is een waterkanon het plein opgereden. 

Het plein is zondag vanwege de demonstratie een veiligheidsrisicogebied van 11.00 tot 23.00 
uur. Op de meeste toegangsplekken naar het plein staat politie, die mensen die het plein op 
willen fouilleert. Ook wordt in tassen gekeken die mensen mee hebben en moeten mensen 
zich legitimeren. Volgens AT5 zijn de wegen rondom het Museumplein door de politie 
geblokkeerd, doordat er ME-busjes midden op de wegen staan en agenten op de stoep. Bron: 
1Limburg, 2 januari 2022. 

Drukte in Amsterdam neemt toe 

Op het Museumplein in Amsterdam stromen de mensen toe die deelnemen aan het koffie 
drinken.  dat om 12.00 uur daar zou beginnen. 

Momenteel staan er meer dan duizend mensen en veel politieagenten. De sfeer is volgens 
persbureau ANP gemoedelijk. Bron: 1Limburg, 2 januari 2022.  

Demonstranten in optocht door Amsterdam 

Een paar duizend mensen lopen zondagmiddag in een stoet door Amsterdam, nadat ze zich 
eerder hadden verzameld op het Museumplein om te demonstreren tegen de 
coronamaatregelen. Daar rukte de mobiele eenheid eerder nog op, om ze van het plein af te 
krijgen. 

Bijna alle demonstranten zijn via de Van Baerlestraat richting het Vondelpark vertrokken in 
een grote stroom mensen. De groep werd eerst tegengehouden door agenten, maar daarna 
leken de mensen door te mogen lopen, al staat de straat nog helemaal vol, is te zien op 
livestreambeelden. Andere uitgangen van het Museumplein zijn afgesloten door de politie. 
Bron: 1Limburg, 2 januari 2022. 

Drone roept . koffiedrinkers.  op te vertrekken 

Vanuit een drone van de politie die boven het Museumplein in Amsterdam hangt worden 
mensen opgeroepen te vertrekken. 

Hier spreekt de politie. U dient zich te verwijderen van het Museumplein, want deze 
demonstratie is verboden, zo klinkt het. Bron: 1Limburg, 2 januari 2022.   
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Koffiedrinkers  weer terug naar Museumplein 
 
Duizenden demonstranten in Amsterdam lijken zondagmiddag weer terug te lopen van het 
Westerpark in de richting van het Museumplein. Daar verzamelden zich eerder op de dag 
duizenden mensen om te demonstreren tegen het coronabeleid.  
 
Nadat de mobiele eenheid daar oprukte, liep een groot deel van de aanwezigen naar het 
Westerpark, waar Forum voor Democratie de aftrap hield voor de campagne van de partij voor 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. De meeste mensen hebben die bijeenkomst 
inmiddels weer verlaten. 
 
Op het Museumplein lijken druppelsgewijs mensen aan te komen. De politie is echter nog 
volop aanwezig. Bron: 1Limburg, 2 januari 2022.  
 
Sfeer op Museumplein gemoedelijk, FvD doet aangifte vanwege verfbom 
 
Er zijn nog ongeveer twee- tot driehonderd demonstranten aanwezig op het Museumplein in 
Amsterdam. Ook de Mobiele Eenheid (ME) van de politie staat er paraat. Vooralsnog is de 
sfeer op het plein gemoedelijk.  
 
Langs het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum staan mensen in de schemering te 
praten en te eten en er klinkt muziek. Politieagenten staan ook te praten met demonstranten. 
Woordvoerders van de politie en de gemeente doen geen mededelingen of er nog wordt 
ingegrepen. Over het aantal arrestaties zegt de politie evenmin iets, omdat dit aantal oploopt. 
 
De ME maakte vanochtend op het Museumplein al een eind aan een verboden demonstratie, 
nadat burgemeester Halsema een noodbevel afkondigde voor het protest tegen 
coronamaatregelen. Hierop vertrokken de aanwezigen grotendeels richting het Westerpark.  
 
In het Westerpark vond rond 14.30 uur de aftrap plaats van de campagne van Forum voor 
Democratie (FvD) voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Rond dat tijdstip zou een 
verfbom zijn gegooid tegen de deur van het partijkantoor van Forum voor Democratie aan de 
Amsterdamse Herengracht. De partij zegt aangifte te doen en deelt op Twitter ook de 
bewakingsbeelden van het incident. 
 
Het maximum aantal aanwezigen van tweeduizend mensen werd tijdens de aftrap 
overschreden. Om 15.30 uur moest het Westerpark weer leeg zijn van de politie. De FvD-
organisatie riep de aanwezigen daarna op om weer terug te gaan naar het Museumplein, . om 
koffie te drinken.  
 
Deze activiteit geldt namelijk officieel niet als een demonstratie. Vanaf ongeveer 16.15 uur 
kwamen er druppelsgewijs mensen aan op het Museumplein. Omstreeks 17.00 uur waren 
daar honderden tot duizend mensen aanwezig.  
 
De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de originele 
demonstratie tegen de coronamaatregelen donderdag, omdat de actievoerders uit zouden zijn 
op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat 
personen en groepen bereid waren geweld te gebruiken. 

Rond 12.00 uur vanmiddag hadden zich zeker tweeduizend demonstranten gemeld op het 
Museumplein. Aan alle kanten was het plein omgeven door politie- en ME-busjes. Lichtborden 
meldden dat demonstreren verboden is. Er waren ook twee waterkanonnen op het plein. 
 
Het Museumplein is vanwege de demonstratie een veiligheidsrisicogebied van 11.00 tot 23.00 
uur. Op de meeste toegangsplekken naar het plein stond politie, die mensen die het plein op 
wilden fouilleerden. Ook werd in tassen gekeken en moesten mensen zich legitimeren. 
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De ME op het Museumplein. © Phaedra Werkhoven  

 
Ondanks het verbod van de gemeente Amsterdam op een demonstratie van Samen voor NL 
zijn duizenden betogers toch naar het Museumplein gekomen. © ProNews Producties 

Ondanks het verbod hielden de politiebonden er rekening mee dat duizenden mensen toch 
naar Amsterdam zouden komen. De ME en politie zetten desondanks een eerder 
aangekondigde staking door, maar in . afgeslankte vorm. Die duurde uiteindelijk tot 11.00 
uur. 

Wel zijn de ME’ers en agenten bereid meer actie te voeren, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp 
van de politievakbond ACP. We hebben op drie locaties met ongeveer 100 tot 200 collega. s 
gesproken en de actiebereidheid was groot. , aldus Van de Kamp. Nu gaan de collega. s zich 
klaarmaken voor de demonstratie, maar bij een volgende actie van ons gaan we pas de straat 
op als de openbare orde echt in het geding komt.   

De bonden willen met de staking aandacht vragen voor onder meer de hoge werkdruk, 
bezuinigingen en geweld tegen agenten. Bron: AD, 2 januari 2022. 
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De politie is massaal aanwezig. © ProNews Producties 

 
© AP 
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De ME staakt terwijl Amsterdam duizenden coronademonstranten verwacht 

De Mobiele Eenheid (ME) in Amsterdam staakt zondag, maar in een afgeslankte vorm. De 
bedoeling was te staken tijdens een demonstratie voor vrijheid van actiegroep Samen voor 
Nederland, maar die is door de gemeente verboden. Toch verwachten politiebonden dat er 
duizenden mensen naar Amsterdam komen om te protesteren. 

 
Een coronaprotest op het Museumplein in Amsterdam, onder het mom van . koffie drinken. , 
in april. Foto: Joris Van Gennip  
 
De politiebonden NPB, ACP, ANPV en Equipe zeggen hun actie door te zetten, maar agenten 
zullen wel optreden mochten er ernstige bedreigingen voor de openbare orde zijn. Voorman 
van Samen voor Nederland Michel Reijinga heeft al gezegd zondag te gaan . koffie drinken.  op 
het Museumplein. Zulke momenten liepen vorig jaar uit op rellen. Het Museumplein geldt 
zondag van 11 tot 23 uur als veiligheidsrisicogebied. In dat gebied kan iedereen preventief 
worden gefouilleerd.  
 
De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de 
demonstratie donderdag omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het 
overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat demonstranten zondag 
bereid waren geweld te gebruiken. Volgens Reijinga is dat complete onzin en zijn relschoppers 
nooit welkom bij zijn demonstraties. 
 
De beoogde staking van zondag maakt deel uit van de estafetteactie Wake-up call 2022. 
Daarmee willen de politiebonden aandacht vragen voor de capaciteitsproblemen bij de politie. 
Bron: De Volkskrant, 2 januari 2022. 
 
Israël zal vierde coronaprik aanbieden aan 60-plussers en medisch 
personeel 
 
Israël zal een vierde coronaprik aanbieden aan 60-plussers en aan medisch personeel, 
kondigde premier Naftali Bennett zondag aan. Vrijdag had Israël al een vierde coronaprik 
goedgekeurd voor ouderen in verpleeghuizen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. 
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Medio december had een deskundigenpanel van het ministerie van Volksgezondheid al 
geadviseerd een vierde prik beschikbaar te stellen aan 60-plussers, zorgpersoneel en mensen 
met een verzwakt immuunsysteem. De tweede booster moet helpen tegen Omikron, de extra 
besmettelijke coronavariant die in veel landen zorgt voor een explosieve groei van het aantal 
besmettingen. Bron: AD, 2 januari 2022. 

Twitter heeft het persoonlijke account van Marjorie Taylor Greene 
geblokkeerd 

Twitter heeft het persoonlijke account van het Republikeinse lid van het Huis van 
Afgevaardigden Marjorie Taylor Greene geblokkeerd wegens het schenden van 
het beleid omtrent . desinformatie over Covid-19. , maakte het platform vandaag bekend. 

Het parlementslid uit Georgia is een uitgesproken aanhanger van oud-president Donald 
Trump, wiens beweringen dat de presidentsverkiezingen van 2020 zijn . gestolen.  zij nog altijd 
herhaalt. Greene staat ook bekend om haar stellingname tegen vaccinaties en haar uitspraken 
over de pandemie, waarvan ze de ernst zwaar overtrokken vindt. 

Twitter zei dat het gaat om het persoonlijke account van Greene, @mtgreenee. Ze heeft nog 
wel toegang tot haar officiële Twitter-handle, @RepMTG. Greene gebruikte vaker haar 
persoonlijke account. Bron: AD, 2 januari 2022. 

 

De koopjesperiode begint pas maandag. Toch was het zondagmiddag alweer bijzonder druk in 
de Antwerpse binnenstad. © Klaas De Scheirder 
 
Winkeliers België blij met Nederlandse lockdown: . Een godsgeschenk.  
 
De koopjesperiode begint pas maandag, maar toch was het vanmiddag al bijzonder druk in 
de Antwerpse binnenstad.   
 
Opnieuw vonden opvallend veel Nederlanders namelijk hun weg naar de Scheldestad. 
Antwerpse winkeliers en horecaondernemers zien het allemaal graag gebeuren: dankzij de 
drukte van de voorbije weken behaalden ze 20 à 30 procent meer omzet dan verwacht. Een 
nieuwe Nederlandse invasie wordt volgende week zaterdag voorspeld. Bron: AD, 2 januari 
2022. 
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© ANP — Veel Nederlanders bezoeken de Belgische stad in de kerstvakantie, onder meer 
vanwege de coronabeperkingen in Nederland.  
 
Detailhandel België: . Nederlanders welkom in winkelsteden. , verbazing 
bij Brabantse Veiligheidsregio 
 
De Belgische detailhandelsorganisatie Comeos zegt dat Nederlanders van harte welkom zijn 
om in België te komen winkelen. Als mensen de coronaregels respecteren hebben wij daar 
geen probleem mee. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat hier massaal Nederlanders 
komen winkelen, zegt Hans Cardyn van Comeos.  Die uitspraak is tegenstrijdig, vindt de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
 
Of het nou om Nederlanders, Duitsers, Chinezen of Japanners gaat, het kan veilig, zegt 
Cardyn. Hij benadrukt dat dit niet betekent dat hij Nederlanders oproept om massaal af te 
zakken naar België. Ik bedoel te zeggen dat het bij ons veilig kan, met alle maatregelen die we 
hebben. Maar je moet het niet zien als een uitnodiging. De situatie is ook in België precair en 
wij zouden ook in de problemen komen met onze overheid als we mensen zouden oproepen 
om hierheen te komen.   
 
België maakt zich op voor een stroom toeristen uit vooral Nederland en Duitsland op zaterdag 
en koopzondag in populaire winkelsteden als Antwerpen, Hasselt, Knokke en Luik. De grenzen 
zijn immers niet gesloten, al is het . dringende advies.  om na een bezoek aan België tien dagen 
in quarantaine te gaan. Cardyn wijst erop dat er strenge regels gelden. Een klant mag alleen 
in zijn eentje binnen, met een mondkapje op en voor maximaal dertig minuten. De winkeliers 
mogen niet meer dan één klant per 10 vierkante meter toelaten. Geen funshoppen. , 
waarschuwt Cardyn.  
 
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is verbaasd over de uitspraak van de Belgische 
detailhandel. Onze adviezen zijn duidelijk: blijf zoveel mogelijk thuis en winkel zo kort 
mogelijk, zegt de woordvoerster. Om dan nu zo’n tegenstrijdig bericht te lezen, dat mensen 
verleidt toch de grens over te gaan, is jammer.   
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Ze verwijst naar het voorjaar, toen de grenzen met België gesloten waren. Nu zijn ze wel open, 
maar de adviezen zijn volgens haar glashelder. De detailhandel geeft er op deze manier een 
andere draai aan. Dit is duidelijk niet de bedoeling. Ze zoeken hiermee echt de randjes op.  
 
De Veiligheidsregio is benieuwd naar het besluit van de Belgische overheid, dat vandaag 
genomen wordt.  
 
Gisteren riepen premier Rutte en regeringsleiders van België en de Duitse deelstaat Noordrijn-
Westfalen in een gezamenlijke videoboodschap hun burgers nog op de komende weken thuis 
te blijven. Als goede buren moeten we solidair zijn, zegt premier Mark Rutte. 
 
Samen met de Belgische premier Alexander De Croo en minister-president Armin Laschet van 
Noordrijn-Westfalen roept Rutte op alleen voor noodzakelijke reizen de grens over te gaan. Ga 
niet shoppen in België. Of voor de fun. Ook al gaan wij daar graag op bezoek, omdat je er fijn 
kan eten en winkelen. De realiteit is nu dat niet alleen wij de grens oversteken, maar het virus 
ook, aldus Rutte. Hoe beter we deze regels opvolgen, hoe sneller we elkaar weer kunnen 
ontmoeten, besluit De Croo.  
 
Jan Meerman van de Nederlandse non-foodbrancheorganisatie INretail snapt de uitlatingen 
van Comeos niet. Dit kan niet de bedoeling zijn. Hierdoor krijg je allemaal reisbewegingen 
waar we juist vanaf willen.   
 
Vrijdagmiddag buigen de leiders van de zes Belgische regeringen zich over maatregelen om te 
voorkomen dat grote aantallen Nederlanders in België komen winkelen, bijvoorbeeld sluiten 
van de grenzen net als in de eerste lockdown.  
 
In België zijn de winkels sinds 1 december weer open. Toen daar de winkels gesloten waren, 
staken Belgen massaal de grenzen met de buurlanden over om er te shoppen toen dat in eigen 
land niet kon. Comeos heeft de overheid wel opgeroepen te zorgen voor genoeg politie en ander 
personeel op straat en in winkelcentra om de stromen winkelend publiek bij grote drukte in 
goede banen te leiden. De gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, heeft al aangekondigd dat 
ze geen speciale maatregelen treft. Dat is iets dat de federale overheid moet bekijken met de 
Nederlandse overheid.    
 
Door het hoge aantal besmettingen in Nederland beschouwt België alle provincies in 
Nederland als . rode zones. Er gelden voorwaarden om België in te reizen. Ook in België lopen 
de besmettingscijfers snel op. Bron: BD, 18 december 2021. 
 

 

Mondkapjes of niet? Dat is de vraag. Nederlanders in Poppel. © Pix4Profs/Peter Braakmann 
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Alledaagse zomerse drukte in de Dorpsstraat, de Kalverstraat van Lage Vuursche. © Caspar 
Huurdeman 
 
Hoe bosdorp Lage Vuursche door corona werd overspoeld door duizenden 
wandelaars (en rotzooi!) 
 
Op een stille maandagochtend lijkt Lage Vuursche op een prent van Anton Pieck: knus en 
schilderachtig. Maar tijdens grootste deel van de week, vooral in de weekenden, overstromen 
ieder jaar een paar miljoen recreanten het dorpje met zijn bossen en heidevelden. Sinds de 
uitbraak van corona is het er nóg drukker geworden, zeggen inwoners. Ze zien het aan de 
reeën die wegblijven. Hoeveel kan het gebied nog aan? Dit probleem is onoplosbaar.   
 
Jan Heijmensen uit Baarn neemt in de verlengde kerstvakantie zijn kinderen mee naar de 
Kuil bij Lage Vuursche. Op het grasveld van deze voormalige zandafgraving doen ze 
balspelletjes. Hij kent de bossen van Lage Vuursche en het dorp al van jongs af aan. Ik ben 
in Baarn geboren en getogen, zegt hij. Iedereen uit Baarn kent dit gebied uiteraard. We komen 
hier graag.   
 
Deze koude dinsdagmiddag is het relatief rustig, hoewel het parkeerterrein nog behoorlijk vol 
auto. s staat. Heijmensen stoort zich niet aan de drukte. Onze bossen zijn de eerste die 
mensen vanaf de Noordzee tegenkomen als ze naar het oosten rijden, zegt hij.  
 
Eigenlijk zouden ze de drukte meer moeten spreiden, maar ik heb er geen last van. We komen 
met de fiets.  Heijmensen doet ook aan mountainbiken in het bos. Pas ben ik met mijn fiets 
tegen een paard op gereden.  
 
Sinds de eerste lockdown in maart 2020 krioelt het van de mensen in de bossen rond het dorp 
en zoeken meer mensen de voorheen rustige bosdelen op, verderaf gelegen. Grote groepen 
nieuwe recreanten hebben onze bossen ontdekt en de natuur leren waarderen, zegt 
boswachter Rein Zwaan van Staatsbosbeheer.  
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Filerijden op de mountainbikeroute. © Caspar Huurdeman 

Het aantal wandelaars is het hardst gestegen. Daarnaast zien we een groei van het aantal 
fietsers en mountainbikers. Probleem is wel dat die nieuwe groepen de regels nog niet kennen. 
We zien vaak honden niet aangelijnd. Mensen fietsen op paden die voor wandelaars zijn 
bedoeld. Ook picknicken op de heide is niet de bedoeling.  

Babette De Jong en Linette Stofregen uit Baarn laten met in totaal vijf kinderen drie honden 
uit in het bos. De auto. s parkeren ze bij de Kuil. De honden uitlaten doen ze alleen 
doordeweeks op deze plek. In het weekend slaan we Lage Vuursche altijd over, dan zul je ons 
hier niet aantreffen. , zeggen ze. Dan is het aantal auto. s niet te tellen. Op de drukste dagen 
hebben politie en gemeente Baarn de afgelopen twee jaar regelmatig automobilisten 
weggestuurd. Vol is vol.  

Hoe erg is dat eigenlijk? Natuurfotografe en inwoonster van Lage Vuursche Yvette Van den 
Berg. Als iedereen zich aan de regels houdt, vinden wij het als inwoners niet heel erg.  
Momenteel is het veel drukker dan anders, eigenlijk wel extreem druk. Maar als ik in het bos 
loop: mijn hemel wat een rotzooi! Blikjes, flesjes, verpakkingen, het wordt allemaal maar 
weggegooid. Ook zien we steeds meer witte doekjes: mensen doen hun behoefte achter een 
boom. Is dat normaal?.  

Dat onbeschofte, hufterige gedrag is zo jammer, volgens Yvette van den Berg, bewoonster Lage 
Vuursche.  

Als natuurliefhebber voelt ze zich verplicht mensen aan te spreken als ze zich niet aan de 
regels houden. Pas wees ik iemand met een pitbullachtige vechthond op het aanlijngebod. Het 
beest joeg de Jerseystieren op die een boer hier houdt. Maar wat zei die eigenaar? Morgen doe 
ik het weer. Ook sprak ik een vrouw aan die haar auto voor onze inrit plaatste. Ik wees op een 
bordje:. Uitrit vrijhouden. Ik zei: U blokkeert mijn inrit. Zegt ze zonder blikken of blozen. Dat 
is jouw probleem en ze beent weg. Dat onbeschofte, hufterige gedrag van mensen, dat is zo 
jammer.  Ook mountainbikers spreekt ze erop aan als ze buiten de uitgezette route fietsen. 
Zegt zo’n fietser tegen mij:  Het is mooi weer en dan moet u er zo nodig iets van zeggen.  Toch 
ga ik de discussie aan.  
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Wandelaars, mountainbikers en hondenuitlaters: dat conflicteert nogal eens. © Caspar 
Huurdeman 

De flink toegenomen drukte is onderwerp van gesprek in het dorp. En dus ook in de . 
dorpsraad. , de door de gemeente Baarn ingestelde Contact Commissie Lage Vuursche (CCLV). 
Vroeger kwam je, als je wat verder van het dorp het bos in liep, af en toe eens een verdwaald 
iemand tegen. Nu zijn het er duidelijk meer. En ik snap dat. Mensen zitten op elkaars lip, heel 
begrijpelijk dat je hier komt. Lage Vuursche is een trekpleister en dat is al decennia zo, al in 
1960 stonden er verkeersregelaars hoorde ik pas van iemand. , zegt voorzitter Jeroen Van den 
Berg. 

Ook de CCLV ervaart dat de drukte tot wrijvingen leidt. Grootste ergernis vormt volgens de 
CLVV de snel groeiende groep mountainbikers. Van den Berg. Asociaal gedrag van 
mountainbikers: het hele dorp heeft er last van. Pas is er een boa door een mountainbiker op 
z. n gezicht getikt. De lontjes zijn kort. Er zijn ook meer ongelukken. Inhalen is lastig op de 
smalle mountainbikeroute. Er heeft al twee keer een traumaheli moeten landen hier.  

 
Tijdens zeer drukke dagen werd het dorp afgesloten. © Caspar Huurdeman 
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De populariteit van Lage Vuursche ligt niet alleen aan de bossen, want ook rond Hilversum of 
Soest, waar het veel rustiger is, kunnen mensen recreëren. De aantrekkingskracht van het 
dorp is een combinatie van meerdere factoren: de pannenkoeken, de uitgezette wandelroutes, 
de nieuwe mountainbikeroute, de nabijheid van Kasteel Drakensteyn, het grote grasveld in de 
Kuil, theehuis ‘ t Hooge Erf, de makkelijke bereikbaarheid vanaf de A1, de midgetgolfbaan, de 
antonpiecksfeer van de Dorpsstraat. Spreiden van de drukte wordt lastig. 

Tot voor kort zagen we hier nog reeën lopen, die zien we niet meer, volgens Paul Bosch van 
Drakestein, stichting Natuur & Landschap Lage Vuursche. 

Een belangrijke trekker sinds 2016 is restaurant Buiten in de Kuil van Han Goossens en Bart 
ter Welle, dat meteen in de eerste week een toprecensie kreeg in de Volkskrant. Wandelaars, 
fietsers, racefietsers en mountainbikers wisten en weten de zaak massaal te vinden. Vaak 
staan er op zonnige dagen wachtrijen bij de ingang. Nu de zaak wegens de coronamaatregelen 
op slot zit, worden eten en drinken buiten uitgevent. 

Vroeger had je daar een klein houten eettentje, de Hut van ome Jan, zegt Paul Bosch van 
Drakestein, secretaris van de stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. (NLLV).  

Nu staat er iets dat wel vier keer zo groot is. Logisch dat het groter is, anders zou je geen 
exploitant kunnen vinden. Officieel gaat het om horeca die ondergeschikt is aan de recreatie, 
ze bieden de recreanten eten en drinken aan. Maar het is zo groot opgezet, dat het ook nieuwe 
groepen aantrekt. Families houden er een bijeenkomst, bedrijven huren een zaaltje af. 
Aanvankelijk waren er plannen om nóg groter te groeien.   

Ook hij stelt vast dat het veel drukker is geworden. Vaak zien we in de schemer reeën lopen. 
Na een drukke dag niet meer.  

 
Een alledaagse beeld in de weekenden. © Caspar Huurdeman 

Binnenkort komt er een tweede theehuis bij van landgoedeigenaar Per Insinger, dat naar 
verwachting nóg meer bezoekers gaat aantrekken. Jarenlang hebben inwoners, de CCLV en 
de NLLV geprobeerd de komst van een tweede theehuis tegen te houden. Elf jaar na de eerste 
plannen heeft de Raad van State uiteindelijk groen licht gegeven. Insinger kreeg gelijk met 
zijn opvatting dat hij als landgoedeigenaar het recht heeft om kostendragers te hebben voor 
het onderhoud van zijn landgoed.  

Die twee theehuizen worden een soort kleine satellietjes rondom het dorp, zegt Bosch van 
Drakestein. Van den Berg sluit daarbij aan. Met het tweede theehuis wordt het aan de 
zuidkant van het dorp ook zo’n kermis.  

Is er iets aan de toenemende drukte te doen? Spreiding van het publiek, zeggen de genoemde 
mensen in dit artikel. Maar hoe doe je dat? . Ik zie zo één-twee-drie geen werkbare oplossing, 
zegt CCLV-voorzitter Van den Berg. Je kunt niet tegen mensen uit de Bijlmer die hiernaartoe 
zijn gereden zeggen: keer maar weer om.   
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Lisette Stofregen (l) en Babette de Jong laten hun kinderen en honden uit. In het weekend 
komen we hier niet.  © Caspar Huurdeman 

Hoe storend is de overlast voor de dorpelingen zelf? Van den Berg: . De een vindt het storender 
dan de ander. De laatste jaren zijn er veel nieuwe mensen bij gekomen, die vinden het al een 
voorrecht dat ze hier mogen wonen. Oudere inwoners hoor ik eigenlijk nooit.  CCLV-
medebestuurslid Irene de Boer, die al 61 jaar in het bos woont. Ik hoor juist de oudere 
inwoners klagen, van de nieuwe mensen hoor ik niks.  

Voorlopig is het beter te wachten tot de coronagolf voorbij is, denkt CCLV-voorzitter Van den 
Berg, en dan zien of de drukte aanhoudt. De gemeente Baarn heeft regelmatig overleg met de 
CLLV. Tijdens dit overleg is de afgelopen periode alleen de situatie rond het parkeren door 
bezoekers - en de nodige afstand die zij daarbij moesten houden vanwege de 
coronamaatregelen - ter sprake gekomen, zegt gemeentelijk woordvoerder Bonne Linthorst.  

Het tweede theehuis zal niet veel meer recreanten opleveren, volgens Bonne Linthorst, 
communcatieadviseur gemeente Baarn. 

Om dat te reguleren zijn de afgelopen anderhalf jaar regelmatig verkeersregelaars ingezet op 
piekmomenten. Daarnaast werken wij met de druktemonitorutrecht.nl (een website die laat 
zien hoe druk het ergens is, red.) en vragen wij daarvoor aandacht via onze sociale 
mediakanalen. Er zijn geen speciale gesprekken gevoerd over beperking van drukte in het 
algemeen.  

De aantallen bezoekers ziet de gemeente niet als een onoplosbaar probleem. We zien dat de 
coronasituatie ervoor heeft gezorgd dat veel mensen de natuur in eigen land hebben ontdekt 
en daar, als er minder mogelijkheden zijn om op vakantie te gaan, wat meer gebruik van 
maken. Het zou heel goed kunnen dat de bezoekersaantallen weer verminderen als de 
pandemie voorbij is. We verwachten niet dat een toekomstig tweede theehuis een groot effect 
zal hebben op bezoekersaantallen.   

Baarn praat wel met regionale contacten, zoals met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, 
over mogelijkheden om de stroom recreanten te spreiden, zowel over de dag als over 
verschillende gebieden en locaties. Maar in en rond Lage Vuursche is het de hele dag druk, 
tot in de avond - mits er geen lockdown is. Lage Vuursche heeft een onverwoestbare reputatie. 
Bron: De Stentor, 2 januari 2022. 
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Kunnen kinderen volgende week weer naar school?  

Kunnen kinderen volgende week weer naar school? Dat is de grote vraag waarover het kabinet 
maandag een besluit neemt. 

Het kabinet besloot vorige maand de kerstvakantie voor alle basisscholen en middelbare 
scholen een week eerder te laten beginnen. Aanleiding was de snelle opkomst van de nieuwe 
Omikron-variant van het coronavirus. 

De sluiting van de scholen geldt in elk geval tot en met 9 januari, de laatste dag van de 
kerstvakantie. Over de periode erna moet nu een besluit worden genomen. De Omikron-
variant is inmiddels dominant in Nederland. Bij eerdere golven waren scholen een belangrijke 
besmettingshaard. 

Van alle kanten wordt het kabinet opgeroepen om de scholen te heropenen. Die oproep kwam 
onder meer van kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en van zestig organisaties, 
waaronder Unicef, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse ggz. Bron: AD, 3 januari 2022. 

26 passagiers en 2 bemanningsleden van het cruiseschip MSC Preziosa 
zijn positief op Covid-19 getest 

Bij een inspectie door de Braziliaanse gezondheidsdienst zijn 26 passagiers en 2 
bemanningsleden van het cruiseschip MSC Preziosa positief op Covid-19 getest. De 
passagiers van het cruiseschip moesten zondag meer dan zes uur wachten voor ze eindelijk 
van boord mochten in Rio de Janeiro. 

De positieve gevallen die in of rond Rio wonen, mogen thuis in quarantaine. De rest moet zich 
isoleren in hotels, maar de gezondheidsdienst gaf geen informatie over welk hotel en wie er 
voor de kosten zou opdraaien. 

Na de inspectie kreeg MSC Preziosa toestemming om nieuwe passagiers aan boord te laten 
gaan voor het vervolg van de trip richting Bahia. Het schip was vertrokken vanuit de 
Braziliaanse badplaats Búzios. 

Volgens de MSC worden aan boord strenge regels gehanteerd. Zo mogen alleen volledig 
gevaccineerde passagiers aan boord en worden regelmatig tests uitvoert op zowel de 
passagiers als bemanningsleden. Positieve gevallen worden geïsoleerd in hun hut en moeten 
bij de eerstvolgende stop van boord. 

Volgens de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie is het risico op een 
coronabesmetting aan boord van een cruiseschip desondanks groot, omdat het virus zich 
gemakkelijk kan verspreiden in een kleine ruimte, zelfs onder degenen die volledig zijn 
gevaccineerd. 

De Braziliaanse gezondheidsdienst heeft het ministerie van Volksgezondheid dan ook het 
advies gegeven om het reisseizoen op te schorten, maar daaraan is nog geen gehoor gegeven. 
Bron: AD, 3 januari 2022. 

De Amerikaanse minister van Defensie is besmet geraakt met Covid-19 

De Amerikaanse minister van Defensie is besmet geraakt met Covid-19, zo meldt hij zelf via 
een persverklaring. Lloyd Austin zegt dat hij zich zondagochtend (lokale tijd) heeft laten testen 
omdat hij dit weekend milde symptomen ontwikkelde. 

Austin zag president Joe Biden voor het laatst op 21 december, een week voor zijn 
symptomen. De minister had die ochtend nog negatief getest. Afgelopen donderdag was hij 
voor het laatst op het ministerie van Defensie, waar hij met een aantal werknemers overlegde. 
Ze droegen allen een mondkapje en hielden afstand van elkaar. 
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Austin is volledig gevaccineerd en ontving in oktober een boosterprik. De infectie verloopt 
daardoor een stuk milder dan anders het geval zou zijn geweest. Daar ben ik dankbaar voor. 
De vaccins werken en blijven een medische vereiste voor ons militaire personeelsbestand.  

Austin blijft zeker vijf dagen in quarantaine en wil, zolang het ziekteverloop dat toelaat, vanuit 
huis zijn werk voortzetten. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Zondag zijn opnieuw duizenden vluchten vanuit, naar en binnen de 
VS geannuleerd 

Zondag zijn opnieuw duizenden vluchten vanuit, naar en binnen de VS geannuleerd wegens 
de oprukkende Omikron-variant van het coronavirus en het noodweer in het oosten van het 
land. De 2500 geannuleerde en 6400 vertraagde vluchten van zondag komen bovenop 2700 
annuleringen zaterdag en 1300 vrijdag (oudjaarsdag). 

De Amerikaanse budgetmaatschappij Southwest Airlines telde met 1.621 getroffen vluchten 
de meeste vertragingen, 429 vluchten werden geannuleerd. In totaal zijn er in de drukke 
feestdagenperiode sinds Kerstavond 13.000 vluchten geannuleerd. Voor maandag worden nog 
eens 800 annuleringen verwacht. 

Door de snelle verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus kampt de luchtvaart 
sinds eind vorige maand wereldwijd met veel zieken. Zondag werden er wereldwijd 4100 van 
de naar schatting 115.000 vluchten geschrapt. Bron: AD, 3 januari 2022. 

 

© kos  
 
Verschillende coronabesmettingen op twee Duitse cruiseschepen 
 
Verscheidene reizigers aan boord van twee Duitse cruiseschepen zijn besmet geraakt met het 
coronavirus. Dat heeft een cruisebedrijf uit Hamburg bevestigd.  



62 
 

 Tijdens een van onze regelmatige tests hebben we verscheidene coronabesmetingen ontdekt 
aan boord van de Europa en de Europa 2, zo zegt het Duitse cruisebedrijf Hapag-Lloyd 
Cruises. Over hoeveel besmettingen het exact gaat, is niet bekend.   
 

 
 
© kos  
 
Degenen die positief testten en de personen waarmee zij contact hebben gehad, werden 
onmiddellijk geïsoleerd van de rest van de passagiers. De personen die besmet raakten, laten 
we van boord gaan in Dubai zodat ze daar in quarantaine kunnen gaan, zei de cruise-operator.  
 
Dinsdagnamiddag kwamen beide schepen aan in de haven van Dubai. Volgens het bedrijf zijn 
alle passagiers en personeelsleden aan boord van de twee schepen volledig gevaccineerd en 
werden ze regelmatig getest. Bron: HLN, 28 december 2021. 

 

 

© EPA 
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Corona-uitbraak houdt cruiseschip met 3.000 passagiers aangemeerd in 
Portugal 
 
Bijna 3.000 passagiers van het Duitse cruiseschip Aida Nova hebben oudejaarsavond 
noodgedwongen aangemeerd aan de kust van Lissabon doorgebracht. Door een corona-
uitbraak onder de bemanning kan het schip voorlopig niet uitvaren.  
 
De Aida Nova zou met oudejaar normaal gezien in Madeira aangemeerd liggen. De passagiers 
zouden daar de vuurwerkshow in de haven van Funchal bijwonen. Maar omdat 52 van de 
1.353 bij-bemanningsleden van het cruiseschip bij een routinecontrole besmet bleken met het 
coronavirus, blijft de cruise voorlopig in het Portugese Lissabon. Wanneer het daar precies 
kan vertrekken, is niet duidelijk. Onder de passagiers zijn voorlopig nog geen 
coronabesmettingen vastgesteld.  
 
De bemanning vertoont op dit moment enkel milde symptomen van het virus. Wie besmet is, 
wordt in hotels in Lissabon opgevangen en blijft daar in strikte isolatie, in samenspraak met 
de lokale autoriteiten. Bron: HLN, 1 januari 2022. 

 

 

Aida Nova, archiefbeeld. © RV 
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Einde van de rit: cruise nu helemaal stopgezet na corona-uitbraak onder 
bemanning, bijna 3.000 passagiers moeten naar huis 
 
De reis van het door corona geplaagde cruiseschip . Aida Nova.  is voortijdig afgebroken. Het 
schip vaart niet meer verder, de bijna 3.000 passagiers moeten vanuit Lissabon naar huis. 
Eerder brachten zij oudejaarsavond al noodgedwongen aangemeerd aan de kust van de 
Portugese hoofdstad door. Door een corona-uitbraak onder de bemanning kon het schip niet 
meer uitvaren. 
 
Vanuit Lissabon zou de reis normaal gezien naar de Canarische Eilanden gaan, maar nu 
wacht de ongeveer 3.000 passagiers de vlucht naar huis. 
 
De uitbraak werd eerder geconstateerd onder medewerkers van het cruiseschip. Het gaat 
volgens persbureau DPA om 52 besmettingen op 1.353 bemanningsleden. Het is onbekend 
wanneer ze besmet zijn geraakt. Voorafgaand en tijdens de cruise moesten alle opvarenden 
getest worden en gevaccineerd zijn. De zieke crewleden zijn ondergebracht in hotels in 
Lissabon en zitten daar in isolatie. Ze hebben volgens de Duitse rederij Aida Cruises lichte 
klachten. Onder de passagiers werden voorlopig geen besmettingen vastgesteld. 
 
De Aida Nova zou met oudejaar normaal gezien in Madeira aangemeerd liggen. De passagiers 
zouden daar de spectaculaire vuurwerkshow in de haven van Funchal bijwonen. Maar omdat 
bij een routinecontrole plots tientallen bemanningsleden besmet bleken, bleef de cruise 
voorlopig in Lissabon, waar het schip ook de afgelopen dagen vastzat. Nu is duidelijk dat 
Lissabon ongepland ook de eindhalte wordt. De reis wordt volledig gecanceld.  
 
Door de huidige situatie kunnen we de reis met de Aida Nova naar de Canarische Eilanden 
niet verderzetten, stelt de rederij zondag volgens Duitse media. Aida Cruises hoopt dat de 
passagiers begrip hebben voor de beslissing, die gemaakt werd in het belang van de veiligheid 
en gezondheid van zowel crew als toeristen. Volgens het bedrijf is maandag al een terugvlucht 
voor gasten uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland geregeld, 
 
Vorige week was de Aida Nova nog in Rotterdam. Daar heeft het schip aan de Wihelminakade 
gelegen om brandstof te bunkeren en een nieuwe voorraad in de slaan. Volgens Cruise Port 
Rotterdam is er toen evenwel niemand van boord geweest vanwege de lockdown in Nederland, 
ook de bemanning niet. De protocollen in de cruisewereld zijn ontzettend streng, klinkt het 
nog bij Nick Hoogeweij van Cruise Port Rotterdam. Volgens hem was niks bekend over 
besmettingen toen het schip de Nederlandse stad aandeed. Bron: HLN, 3 januari 2022.  
 
Amerikaanse gezondheidsautoriteiten waarschuwen: . Ga niet op cruise, 
ook niet als je gevaccineerd bent.  
 
De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben hun corona-
waarschuwingsniveau voor cruiseschepen gisteren opgetrokken tot vier, het hoogste niveau 
dat er is. Ga niet op cruise, ook niet als je gevaccineerd bent. , aldus de woordvoerder.De 
afgelopen weken is het aantal corona-uitbraken op cruiseschepen opgelopen. Zondag raakte 
bekend  dat het CDC meer dan 60 cruiseschepen onderzoekt nadat er coronabesmettingen 
waren gemeld aan boord. 
 
Verschillende havens hebben intussen de toegang geweigerd aan cruiseschepen. Zo mochten 
de schepen van Royal Caribbean International, waar vorige week 55 mensen positief testten, 
niet aanmeren op Curaçao en Aruba. Ook een aantal schepen van Carnival Freedom is de 
toegang ontzegd. Eén schip uit de vloot moest zondag terugkeren naar Miami na het 
ontdekken van een klein aantal besmettingen aan boord.  
 
Sectororganisatie Cruise Lines International Association noemt de beslissing van de CDC . 
onbegrijpelijk. Volgens de organisatie gaat het om een erg kleine minderheid van het totale 
aantal mensen aan boord dat positief test en zijn de meeste gevallen  asymptomatisch of mild.  
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© Reuters  
 
Royal Caribbean International - een van de grootste cruisebedrijven ter wereld - meldde eerder 
dat haar schepen sinds de heropening van de sector afgelopen juni 1,1 miljoen passagiers 
vervoerden. In totaal 1.745 mensen zouden sindsdien positief getest hebben. De meesten 
hadden milde tot geen symptomen, maar 41 van hen moesten toch opgenomen worden in het 
ziekenhuis.  
 
Mexico heeft al laten weten dat het cruiseschepen niet meer zal weigeren in haar havens, ook 
niet als er besmettingen aan boord zijn. Wie geen symptomen heeft, mag ontschepen.   
 
Achttien maanden lag de cruisesector stil, nadat er in het begin van de pandemie honderden 
mensen besmet raakten aan boord. Sinds de heropening zijn strenge regels van kracht op de 
schepen. Zo moet je binnen een mondmasker dragen, behalve als je eet of drinkt. Bron: HLN, 
31 december 2021. 
 
Bij inspectie in Brazilië zijn 26 passagiers en 2 bemanningsleden van  
cruiseschip MSC Preziosa positief getest 
 
Bij een inspectie door de Braziliaanse gezondheidsdienst zijn 26 passagiers en 2 
bemanningsleden van het cruiseschip MSC Preziosa positief op Covid-19 getest. De 
passagiers van het cruiseschip moesten zondag meer dan zes uur wachten voor ze eindelijk 
van boord mochten in Rio de Janeiro. 
 
De positieve gevallen die in of rond Rio wonen, mogen thuis in quarantaine. De rest moet zich 
isoleren in hotels, maar de gezondheidsdienst gaf geen informatie over welk hotel en wie er 
voor de kosten zou opdraaien.  
 
Na de inspectie kreeg MSC Preziosa toestemming om nieuwe passagiers aan boord te laten 
gaan voor het vervolg van de trip richting Bahia. Het schip was vertrokken vanuit de 
Braziliaanse badplaats Búzios.  
 
Volgens de MSC worden aan boord strenge regels gehanteerd. Zo mogen alleen volledig 
gevaccineerde passagiers aan boord en worden regelmatig tests uitvoert op zowel de 
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passagiers als bemanningsleden. Positieve gevallen worden geïsoleerd in hun hut en moeten 
bij de eerstvolgende stop van boord. 
 
Volgens de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie is het risico op een 
coronabesmetting aan boord van een cruiseschip desondanks groot, omdat het virus zich 
gemakkelijk kan verspreiden in een kleine ruimte, zelfs onder degenen die volledig zijn 
gevaccineerd.  
 
De Braziliaanse gezondheidsdienst heeft het ministerie van Volksgezondheid dan ook het 
advies gegeven om het reisseizoen op te schorten, maar daaraan is nog geen gehoor gegeven.  
Kunnen kinderen volgende week weer naar school? Dat is de grote vraag waarover het kabinet 
maandag een besluit neemt. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Piek Omikrongolf in Zuid-Afrika achter de rug, maar geen golf in 
ziekenhuizen en weinig oversterfte 
 
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 Omikron-
variant momenteel rap afneemt en de avondklok daarom onmiddellijk wordt afgeschaft. Een 
groot aantal coronadoden bleef uit. Dat meldt The New York Times. De Nederlandse arts Hugo 
Tempelman die in Zuid-Afrika meewerkt aan het onderzoek naar de Omikron-variant, geeft zo 
dadelijk meer uitleg over de situatie in Zuid-Afrika. 
 
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 Omikron-variant. 
 
Toch blijven er onzekerheden over de Omikron-variant. 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 omdat 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: HLN, 
31 december 2021.  
 
WHO voorzichtig optimistisch over pandemie in 2022 
 
Bijna twee jaar nadat China op 31 december 2019 de eerste besmetting met het coronavirus 
officieel wereldkundig maakte, toont directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de 
Wereldgezondheidsorganisatie zich voorzichtig optimistisch over 2022. Dit kan het jaar 
worden dat de acute pandemie achter de rug is, zei hij op een persconferentie in Genève.  
 
De meest ernstige gevolgen van de pandemie zouden volgend jaar kunnen uitdoven. We 
kunnen een einde maken aan de fase van ziekenhuisopnames en sterfgevallen, zei WHO-
expert Mike Ryan. De WHO rekent ook meer op het gebruik van geneesmiddelen bij de 
behandeling bij Covid-19 volgend jaar.  
 
Tedros drong er nogmaals bij alle landen op aan niet egoïstisch te zijn, maar te helpen het 
vaccin eerlijk te verdelen. Het is tijd om het kortzichtige nationalisme achter ons te laten en 
bevolkingen en economieën te beschermen door een rechtvaardige wereldwijde distributie van 
het vaccin.   
 
Vlak voor Kerstmis was in ongeveer de helft van de 194 lidstaten van de WHO nog geen veertig 
procent van de bevolking gevaccineerd. In ongeveer veertig landen werd nog geen tien procent 
gevaccineerd. Dat is een morele schande. Ik roep de leiders van rijke landen op lessen trekken 
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uit Alfa, Beta, Gamma Delta en Omikron en mee te werken aan de doelstelling van 70 procent. 
De vaccinongelijkheid moet worden aangepakt.  
 
De directeur-generaal van de WHO suggereerde ook een voornemen voor het nieuwe jaar. Ik 
wil dat regeringen, bedrijven en burgers meewerken aan een campagne om tegen begin juli 
volgend jaar zeventig procent van de bevolking in elk land gevaccineerd te krijgen.   
 
Twee jaar na het uitbreken van de pandemie herinnerde de WHO ook aan de 278 miljoen 
coronabesmettingen en de bijna 5,4 miljoen overlijdens wereldwijd. Het werkelijke aantal 
slachtoffers ligt veel hoger,.  zei Tedros. Om nog maar te zwijgen van de vele miljoenen mensen 
die met de gevolgen van long covid kampen. Populisme, kortzichtig nationalisme en het 
hamsteren van medische apparatuur hebben het pad geëffend voor nieuwe varianten. , 
hekelde de WHO.  
 
De huidige golf van de Omikron-variant is wel verontrustend, zei hij. Samen met de 
Deltavariant zou er een besmettingstsunami kunnen ontstaan, aldus Tedros. De eerste 
aanwijzingen zijn echter dat het algemene verloop van de ziekte milder is met Omikron. De 
onzekerheden bij de beoordeling van de variant zijn echter nog groot. 
 
Uit voorlopige gegevens uit Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en Denemarken blijkt echter dat 
mensen met de ziekte in vergelijking met de deltavariant minder vaak in het ziekenhuis 
belanden, aldus de WHO in haar wekelijkse rapport. Er zijn echter meer studies nodig om die 
waarnemingen volledig te begrijpen. Geneesmiddelen die eerder hun nut hebben bewezen, 
lijken ook bij deze variant te zullen helpen, aldus nog de WHO. Bron: HLN, 29 december 2021.  
 
Huisartsen in België roepen patiënten zonder symptomen op gewoon 
thuis te blijven 
 
Met Omikron zullen we niet meer iedereen kunnen testen. Het huidige testbeleid zal met de 
nieuwe, besmettelijkere Omikrongolf helemaal onhaalbaar worden. En dus roept 
huisartsenvereniging Domus Medica op tot een grondige bijsturing. Door alleen nog maar de 
mensen met duidelijke coronasymptomen te testen.  Maar ook dan stelt zich een tweede 
probleem: het huidige PCR-testproces dreigt langer te duren dan de ganse . doorlooptijd.  van 
een Omikron-besmetting, die korter in het lichaam blijft hangen. Bron: HLN, 30 december 
2021. 
 
De sluiting van de scholen geldt in elk geval tot en met 9 januari  

Het kabinet besloot vorige maand de kerstvakantie voor alle basisscholen en middelbare 
scholen een week eerder te laten beginnen. Aanleiding was de snelle opkomst van de nieuwe 
Omikron-variant van het coronavirus. 

De sluiting van de scholen geldt in elk geval tot en met 9 januari, de laatste dag van de 
kerstvakantie. Over de periode erna moet nu een besluit worden genomen. De Omikron-
variant is inmiddels dominant in Nederland. Bij eerdere golven waren scholen een belangrijke 
besmettingshaard. 

Van alle kanten wordt het kabinet opgeroepen om de scholen te heropenen. Die oproep kwam 
onder meer van kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en van zestig organisaties, 
waaronder Unicef, Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse ggz. Bron: AD, 3 januari 2022. 

België koopt van de anticoronamiddelen van  Pfizer en Merck  

België koopt van de anticoronamiddelen van farmaceuten Pfizer en Merck elk 10.000 doses, 
laat het ministerie van Volksgezondheid in een verklaring weten. De afgelopen maand heeft 
België overleg gevoerd met de medicijnmakers over de aankoop van respectievelijk Paxlovid 
en Molnupiravir. De Belgische gezondheidsautoriteiten hadden beide middelen eerder 
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aangeraden. De onderhandelingen zijn afgesloten. , zegt woordvoerder Arne Brinckman van 
het ministerie. We kopen er van elk 10.000.  Bron: AD, 3 januari 2022.  

Israël gaat vanaf 9 januari weer buitenlandse reizigers toelaten 

Israël gaat vanaf 9 januari weer buitenlandse reizigers toelaten, waarvan mag worden 
aangenomen dat zij immuun zijn tegen Covid-19, uit landen met een middelhoog risico, meldt 
het ministerie van Volksgezondheid. In verband met de opkomt van de Omikron-variant geldt 
vanaf november een inreisverbod in Israël. De uitzondering op de reisrestrictie geldt 
voor bezoekers uit landen die door Israël als . oranje.  zijn aangemerkt. 

Reizigers moeten kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn of recent hersteld van een 
coronabesmetting. Verder moeten zij zich voor vertrek en na aankomst in Israël laten testen. 
Onder de oranje landen vallen Nederland, Italië, Zuid-Afrika, Nigeria, Spanje, Portugal, 
Frankrijk en Canada. Groot-Brittannië, de Verenigde Arabische Emiraten, Ethiopië, Tanzania, 
Mexico, Zwitserland en Turkije, blijven vooralsnog op de lijst van hoogrisicolanden staan. 
Bron: AD, 3 januari 2022.  

Wie geboren zijn in de jaren 1999 en 2000 kunnen afspraak maken voor 
booster 

Wie geboren zijn in de jaren 1999 en 2000 kunnen, als zij dat willen, vanaf 11.00 uur online 
een prikafspraak voor de booster maken. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Longcovidpatiënten zoeken hulp bij ergotherapeuten: . Energie is al heel 
vroeg op de dag op.  

Longartsen zien ergotherapie als het beste wat zij patiënten met langdurige klachten na een 
coronabesmetting kunnen bieden. Maar wat doen ergotherapeuten eigenlijk?  

Toen Covid-19 bijna twee jaar geleden ten tonele verscheen, maakte ergotherapeut Sandra 
van Gerwen (38) van Ergotherapie Krimpen zich niet zo druk. Ik was niet bang dat ik er heel 
ziek van zou worden.  Maar wat ze nog niet wist, is dat er ook zoiets als long covid zou 
ontstaan; een groep cliënten houdt na een besmetting extreem lang klachten, zoals 
vermoeidheid, een slechte concentratie, hoofdpijn, moeite met prikkelverwerking. Bron: AD, 
3 januari 2022. 

Dagelijks vastgestelde besmettingen in Rusland blijven dalen 

De Omikron-variant zorgt in veel Europese landen voor oplopende infectiecijfers, maar 
de dagelijks vastgestelde besmettingen in Rusland blijven dalen. Vandaag worden door de 
gezondheidsdienst aldaar 16.343 nieuwe coronagevallen gemeld. In het afgelopen etmaal 
werden 835 sterfgevallen ten gevolge van het virus geregistreerd. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Omikron verspreidt zich in VK naar personen boven de vijftig 

De Omikron-variant verspreidt zich in Groot-Brittannië naar personen boven de vijftig, maar 
nieuwe maatregelen zijn nog niet noodzakelijk, aldus minister Nadhim Zahawi vandaag. We 
zien overloop naar de 50-plussers als het om infectie gaat, zegt Zahawi. Maar, negentig 
procent van hen heeft al een booster gehad.  Woensdag neemt de regering de coronasituatie 
opnieuw in ogenschouw. Er is op dit moment niets dat suggereert dat we verdere 
stappen moeten nemen.  Bron: AD, 3 januari 2022. 
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De Nieuw-Zeelandse autoriteiten gaan Robert Etheridge (dj 
Dimension) niet vervolgen  

De Nieuw-Zeelandse autoriteiten gaan Robert Etheridge, ook wel bekend als dj 
Dimension, niet vervolgen voor het schenden van coronamaatregelen. De Britse 
plaatjesdraaier kwam op 16 december aan en liep te vroeg weg uit isolatie. 

Een dag na zijn vertrek bleek echter uit een test dat hij besmet was. In Nieuw-Zeeland, dat de 
Omikron-variant nog niet heeft waargenomen, ontstond angst voor een uitbraak van 
de virusmutatie. Etheridge zegt de regels verkeerd te hebben begrepen. 

Hij reageerde aangeslagen op het nieuws van zijn positieve test en bood zijn excuses aan. De 
deejay zou op oudejaarsavond optreden op een festival in Nieuw-Zeeland. Vooralsnog zijn geen 
besmettingen in Nieuw-Zeeland aan de Brit gelinkt. Bron: AD, 3 januari 2022. 

India begint vandaag met het inenten van jongeren  

India begint vandaag met het inenten van jongeren tussen de 15 en 18 jaar. De diverse 
deelstaten delen de coronaprikken uit op scholen, in ziekenhuizen en via vaccinatiecentra. 
Het aantal besmettingen in het land stijgt de afgelopen vijf dagen weer. De afgelopen dag 
werden 33.750 nieuwe infecties met het virus vastgesteld. 

Gisteren waren het 27.000 besmettingen. In 1700 gevallen gaat het om de Omikron-variant, 
meldt het ministerie van Volksgezondheid. Bij de vaccinatielocaties stonden vandaag 
al duizenden kinderen, veelal begeleid door hun ouders, in de rij om hun eerste prik met 
een coronavaccin te halen. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Er zijn gisteren wereldwijd ruim 4000 vluchten geannuleerd 

Er zijn gisteren wereldwijd ruim 4000 vluchten geannuleerd, waarvan meer dan de helft in de 
Verenigde Staten. Het gros van de toestellen bleef aan de grond vanwege het grote aantal 
besmettingen door de Omikron-variant. De virusversie zorgt voor een groeiend tekort aan 
vliegtuigpersoneel. 

Luchtvaartmaatschappijen boden piloten en cabinepersoneel hoge financiële 
vergoedingen om tijdens het nieuwjaarsweekend te werken, maar velen zag het niet zitten om 
bij hun familie weg te zijn en het risico op besmetting te lopen via onwillige passagiers, aldus 
de Amerikaanse vakbonden. Bron: AD, 3 januari 2022.  

School neemt . heftig besluit.  en blijft dicht tot eind februari: . Kwetsbare 
leerlingen wél welkom.  

Studenten van het mboRijnland gaan hoe dan ook tot eind februari hun lessen online volgen. 
De mbo-school wacht hiermee niet het besluit van het kabinet af over wanneer leerlingen en 
scholieren weer naar school kunnen. Uitzondering voor kwetsbare studenten.  

Hoewel het kabinet vandaag (maandag 3 jan) tot een besluit komt en er een kans bestaat dat 
leerlingen en studenten weer naar school mogen, kondigde het mboRijnland afgelopen week 
al aan tot de voorjaarsvakantie op 28 februari online lessen te verzorgen. Bron: AD, 3 januari 
2022. 

Alle Britse middelbare scholen moeten hun leerlingen een coronatest 
laten doen voordat ze terug naar school komen 

Alle Britse middelbare scholen moeten hun leerlingen een coronatest laten doen voordat 
ze terug naar school komen, maakte de Britse regering bekend. Studenten aan de universiteit 
wordt aangeraden ook een test te doen voordat ze terugkeren naar hun studie. Daarna is het 
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advies aan alle scholieren, docenten en studenten op universiteiten om twee keer per 
week een test te doen. 

De scholen hebben volgens de Britse overheid al testen opgestuurd gekregen en kunnen via 
een aparte toeleveringsketen meer tests krijgen van de regering. Ten slotte worden scholieren 
tussen de twaalf en vijftien jaar oud aangemoedigd vaccinaties te halen en 16- en 17-
jarigen om een boosterprik te halen. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Nog negen verdachten vast na verboden demonstratie in Amsterdam 

Van de dertig personen die zondag zijn opgepakt bij een demonstratie in Amsterdam tegen de 
coronamaatregelen, zitten er nog negen vast. Zeven van hen worden verdacht van geweld tegen 
politieagenten, de andere twee van wapenbezit. 

Volgens de politie zijn de andere verdachten heengezonden met onder meer een boete of 
strafbeschikking. Twee van hen moeten zich op een later moment bij de rechter 
verantwoorden. De politie pakte de dertig betogers zondag op voor verschillende 
feiten, waaronder het verstoren van de openbare orde, het zich niet kunnen identificeren, 
mishandeling en verboden wapenbezit. 

De arrestanten kwamen samen met duizenden andere betogers af op een niet toegestaan 
protest tegen de coronamaatregelen, op het Museumplein. Volgens een woordvoerder van de 
politie zijn er online diverse klachten binnengekomen over het optreden van de mobiele 
eenheid. Die benadrukt dat dit geen officiële klachten zijn.  

Op sociale media was onder meer een filmpje te zien van een politiehond die een betoger in 
zijn hand beet. Deze man is aangehouden en behandeld in een ziekenhuis, zei de 
woordvoerder. Volgens haar is het incident gemeld bij de leidinggevende van de 
hondengeleider en wordt een proces-verbaal opgemaakt. 

De hond werd volgens de politie ingezet toen ter hoogte van de Paulus Potterstraat enkele 
demonstranten door een blokkade van agenten heen probeerden te breken. Vier agenten 
raakten daarbij gewond. Het gaat volgens de woordvoerder naar omstandigheden goed met 
hen. De politie kan niet zeggen hoeveel betogers gewond raakten.  

De gemeente telde op het drukste moment zo’n 10.000 demonstranten op het Museumplein. 
Toen ze weigerden het plein te verlaten, trad de ME op. Daarop verplaatste een grote groep 
zich naar het Westerpark, waar een manifestatie was van Forum voor Democratie. Later 
keerden een paar honderd betogers terug naar het Museumplein. 

Zo’n tweehonderd mensen werd de toegang tot de stad ontzegd op basis van het door de 
burgemeester afgegeven noodbevel. Hiertussen zaten meerdere leden van diverse zogenoemde 
defendgroepen, die volgens de politie met wapens naar het Museumplein wilden komen en 
bereid waren geweld te gebruiken. Volgens de woordvoerster hadden ze onder meer messen 
en gezichtsbedekkende kleding bij zich. 

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) had de demonstratie op het 
Museumplein van actiegroep Samen voor Nederland verboden omdat de actievoerders uit 
zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels.  

Voorman Michel Reijinga van Samen voor Nederland noemde dat . complete onzin. 
Relschoppers zijn volgens hem nooit welkom bij zijn demonstraties. Hij riep mensen op om te 
komen . koffie drinken.  op het Museumplein. Zulke momenten liepen vorig jaar uit op rellen. 
Bron: AD, 3 januari 2022. 
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In de haven van Lissabon mogen de passagiers 
van cruiseschip AIDAnova van boord 

In de haven van de Portugese hoofdstad Lissabon mogen de passagiers 
van cruiseschip AIDAnova vandaag, na vijf dagen wachten, eindelijk van boord. Het schip 
ging afgelopen woensdag in Portugal voor anker, na een corona-uitbraak op de vakantieschuit. 
We willen allemaal dat dit voorbij is. , zegt een opvarende.  

De AIDAnova heeft 2844 passagiers en 1353 bemanningsleden aan boord en had voor de 
nieuwjaarsviering het eiland Madeira als bestemming. De Duitse reder zag zich echter 
genoodzaakt de tocht af te breken toen 52 leden van de naar verluidt volledig gevaccineerde 
bemanning positief bleken. 

Vandaag is het aantal geïnfecteerden opgelopen tot 68, waaronder een aantal passagiers. Wie 
de afgelopen 48 uur een negatieve testuitslag kreeg, mag vandaag ontschepen. Zij worden per 
bus naar het vliegtuig gebracht. We zitten nu eenmaal in dit schuitje. , zegt een kalme maar 
teleurgestelde passagier. Dat kan altijd gebeuren.  Bron: AD, 3 januari 2022. 

 

© AFP — Negatief geteste passagiers van de AIDAnova mogen vandaag eindelijk van boord. 

Winkeliers Parijs in nood, en dat komt niet alleen door corona  

De gemeente Parijs is een bijzondere campagne begonnen. Er worden kandidaten gezocht om 
verkoper te worden bij de wereldberoemde boekenstalletjes langs de Seine. Ook sollicitanten 
uit Nederland kunnen zich aanmelden. 

Bijna tien procent van de boekenstalletjes is namelijk gesloten. De verkopers zijn vertrokken 
en nieuwe zijn nauwelijks te vinden. Er zijn 241 plekken langs de Seine met boekenstalletjes, 
vertelt Jérôme Callais, zelf verkoper en voorzitter van de vereniging van zogeheten 
bouquinistes. Maar er zijn maar 220 uitbaters.   
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Callais werkt zelf al dertig jaar bij zo’n groen stalletje en heeft er honderden boeken liggen, 
van filosofische werken tot kinderboeken. Wij, de bouquinistes als beroepsgroep, bestaan al 
meer dan 400 jaar. We horen bij Parijs, net zoals de gondels bij Venetië horen. We zijn de 
enige openluchtboekenwinkel die zo groot is en zo oud. Dat moet toch behouden blijven? 

Die smeekbede is, na maanden lobbyen door Callais, verhoord door het gemeentebestuur van 
Parijs. De sollicitatieprocedure is opengesteld, kandidaten kunnen zich tot 18 februari 
melden. 

 

Frank Renout/NOS  

De problemen van de bouquinistes staan niet op zichzelf. In winkelstraten zijn op opvallend 
veel plekken de rolluiken definitief naar beneden. Winkels staan te huur of te koop. Of 
eigenaren staan aan de rand van de afgrond. 

Mijn omzet is in twee jaar tijd met 90 procent gedaald, vertelt David Pariente die een 
souvenirwinkel heeft, recht tegenover het Louvre. Het museum is één van de grote 
publiekstrekkers in de stad, maar toch komen er minder toeristen. Dat ik het red, is dankzij 
staatssteun en door het feit dat ik een lage huur heb omdat de winkel zo klein is.   

De problemen in Parijs worden niet alleen veroorzaakt door corona en lockdowns. De situatie 
is al jaren moeilijk. In 2015 waren er terreuraanslagen in de stad, in januari en in november. 
Toen bleven ook in 2016 vooral de buitenlandse toeristen nog weg. In 2018 en 2019 gingen 
de Gele Hesjes de straat op. Veel winkels in Parijs moesten steeds op zaterdagen hun deuren 
sluiten. Het publiek bleef weg uit angst voor de gewelddadigheden. En sinds 2020 is er dan 
corona. 

Ondernemers in de stad zijn door de jarenlange ellende ongelooflijk ongerust, zegt Thierry 
Veron van winkeliersvereniging Facap. De organisatie liet onderzoek doen naar het 
omzetverlies. In 2019 en 2020 zag je dat in heel Frankrijk de omzet stabiel bleef. Maar in de 
stad Parijs kelderde de omzet in die periode met 21 procent.  

Er werd zelf per straat in kaart gebracht wat er veranderde. Op de Champs-Élysées, het 
paradepaardje van Parijs, daalde de omzet met 39 procent in die twee jaar. Op en rond de 
Boulevard Haussmann, met grote warenhuizen als Galeries Lafayette en Printemps, was de 
daling 33 procent. En op de Boulevard Saint-Germain, met het beroemde literaire Café De 
Flore, was er 28 procent minder omzet.  
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Gelukkig zijn er met corona veel steunmaatregelen gekomen voor ondernemers, daardoor is 
het aantal sluitingen beperkt gebleven, vertelt Facap-voorzitter Veron. Maar een extra steuntje 
in de rug met de feestdagen: dat zat er niet in.  

We hebben het stadsbestuur gevraagd of ze in ieder geval kleine winkels zouden kunnen 
helpen door Kerstversiering en lichtjes beschikbaar te stellen. Daarmee steun je ondernemers 
en je fleurt de stad een beetje op. Maar we hebben niet eens antwoord gekregen.  Bron: NOS, 
3 januari 2022. 

Corona nekt duurzame meubelmaker Cartoni, kantoormarkt ingezakt 

De duurzame meubelmaker Cartoni uit Amsterdam is failliet. Volgens de oprichter is het 
bedrijf slachtoffer geworden van de door corona ingezakte markt voor kantoormeubilair. Ik 
weet nog niet hoe ik dat emotioneel moet verwerken.   

Cartoni werd in 2016 opgericht door ondernemer Marijn Muller. Het bedrijf ontwierp 
aanvankelijk kartonnen meubelen, maar richtte zich later vooral op duurzame meubels van 
gerecyclede materialen. 

Zo gebruikte Cartoni resthout van bouwplaatsen van aannemer BAM en oude deuren van 
woningen. De groeiende belangstelling voor duurzaamheid leverde het bedrijf afgelopen jaren 
veel media-aandacht op. 

Ook stond het bedrijf, dat opereerde vanuit het circulaire paviljoen Circi van ABN Amro aan 
de Zuidas, enkele keren op de designbeurs Salone del Mobile in Milaan. 

Volgens Muller boekte het bedrijf in 2019 een omzet van zo’n 250.000 euro. Maar die omzet 
kelderde in het eerste coronajaar 2020 met zeventig procent. Die omzet kwam ook niet meer 
terug. Wij zijn vooral actief op de kantorenmarkt, en die zakte door het thuiswerkadvies 
helemaal in.  

De ondernemer sneed flink in de kosten, en hoopte dat de markt weer zou aantrekken. Dat 
leek aanvankelijk het geval. Toen het thuiswerkadvies vorig jaar werd ingetrokken, ging men 
weer vol gas naar kantoor. Maar toen mensen weer moesten gaan thuiswerken, hield het op, 
aldus Muller. 

Ik heb nog de verkoopwinst van mijn woning geïnvesteerd, maar heb ook een gezin te 
onderhouden en kon dat niet nog eens doen.  Cartoni werd vorige week, op 28 december, 
failliet verklaard. Ik weet nog niet hoe ik dat emotioneel moet verwerken, want zo’n bedrijf is 
toch ook een beetje je kindje.  

Muller zegt ook dat het moeilijk was om geld te verdienen met een duurzaam product. Wij 
lieten onze tafels bijvoorbeeld maken in Nederland. Alleen het onderstel kostte mij al 700 euro, 
terwijl ik dat bij een concurrent voor 300 euro had kunnen inkopen. Maar dan zou het uit een 
lagelonenland komen. Door duurzaam te produceren hing er wel een prijskaartje aan onze 
tafels.  

Daarom kon Muller zijn vizier afgelopen jaren ook niet makkelijk verleggen van de zakelijke 
naar de particuliere markt. De particuliere markt heeft het de afgelopen jaren heel goed 
gedaan. Maar zakelijke klanten willen wel iets meer betalen voor een tafel, omdat zij daar een 
goed verhaal bij kunnen vertellen. De particuliere klant kijkt toch vooral naar de prijs.   

Muller zegt achteraf misschien te veel te hebben ingezet op duurzame productie. Ik heb wel 
geleerd dat een bedrijf zijn eigen broek moet ophouden, en dat blijkt met duurzaam 
produceren moeilijk in een geld-gedreven economie. Er rijden niet zoveel Tesla’s op de weg 
dankzij milieuoverwegingen, maar door de lagere bijtelling. Misschien had ik klanten een 
keuze moeten geven tussen duurzame en gewone meubels.  
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De oprichter van Cartoni zegt te hopen dat het bedrijf nog een doorstart kan maken. Als dat 
lukt, zou ik er graag bij betrokken willen blijven. Anders wil ik mijn ervaring als expert 
materialenkennis inzetten als consultant. Veel bedrijven die een duurzaam product kiezen, 
gaan voor een catchy verhaal terwijl dat niet altijd duurzaam is. Ik kan hen behoeden om in 
die valkuil te stappen.  

Curator Roland Camphuis, die het faillissement moet afwikkelen, zegt nog geen onderzoek te 
hebben gedaan naar de oorzaken van het faillissement. Het is ook nog wat vroeg daarvoor. 
Maar ik heb begrepen dat het inzakken van de markt voor duurzaam kantoormeubilair en het 
wegvallen van de grootste klant ABN Amro de belangrijkste oorzaken waren.  

Camphuis zegt komende week te kijken naar de mogelijkheden voor een doorstart. Afgelopen 
week diende zich daarvoor al één kandidaat aan. Bron: RTL Nieuws, 3 januari 2022.  

Corona hakt er soms zo in dat mensen niet meer zelfstandig functioneren 

Het zijn pittige nachtdiensten voor Charlotte van Doorn. Ze is verpleegkundige op de corona-
afdeling in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De patiënten waar ze voor zorgt zijn heel 
ziek. Soms heeft iemand vorige week nog auto gereden, maar als ze ontslagen worden moeten 
ze naar het verzorgingshuis.  

De ene patiënt heeft corona én hartproblemen. De ander heeft corona en is dementerend en 
daardoor erg onrustig. Veel van de patiënten van Charlotte hebben niet alleen te kampen met 
corona, maar hebben het ook geestelijk moeilijk, vertelt ze. En dat vraagt veel. Geduld is dan 
een schone zaak. Want dan wil je naar de ene patiënt, maar dan vraagt de andere patiënt 
weer aandacht die we dan niet meteen kunnen bieden.  

Dat zorgt weer voor stress bij die patiënt die dan onrustig wordt, soms plukkerig wordt. En 
dan het infuus eruit trekt of het katheter. Dat moeten we dan weer opnieuw erin zetten.. het 
is dweilen met de kraan open.  

De verpleegkundige heeft veel begrip voor de situatie van haar patiënten. Maar dat maakt het 
niet gemakkelijker. Ze hebben rust en structuur nodig, En wij komen telkens met mondkapjes 
en plastic schortjes in- en uitlopen. En niet alleen wij, dan weer een diëtiste, een 
transferverpleegkundige, of een arts-assistent of supervisor. Soms nog een fysiotherapeut. 
Eigenlijk helemaal niet gek dat mensen dan overprikkeld raken en moe zijn.  

Corona is een gedeelte van het probleem, maar er komt in het ziekenhuis nog zoveel meer bij 
kijken. En dan is het nog de vraag hoe mensen weer naar huis gaan.  

Want zelfs als ze weer naar huis mogen, wandelen coronapatiënten vaak niet zomaar naar 
buiten. Soms hebben ze een week geleden nog autogereden. Maar als ze naar huis kunnen, 
moeten ze naar een verzorgingshuis.  

Dat doet mensen vaak behoorlijk pijn, ziet Charlotte. Dat de corona er zo hard inhakt, dat ze 
niet meer zelfstandig kunnen functioneren.  

Áls de patiënt al weg kan. Ik heb een patiënt die mag eigenlijk weg, maar de instelling waar 
de patiënt naartoe moet heeft een personeelstekort. Dus die houdt hier nu een bedje bezet 
terwijl dat eigenlijk niet nodig is.  Bron: Omroep Brabant, 2 januari 2022. 

Corona achter de schermen: . We willen mensen laten weten dat we nog 
bestaan.  

De culturele wereld wordt zwaar geraakt door corona. Hoe gaat het met de mensen achter de 
schermen? In #7: Berdie (60) en Geert (62) Pasmans, eigenaars van De Cultuurboerderij in 
Westelbeers. 
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Hoe is jullie gemoedstoestand? 

Die is altijd goed. We zijn blij dat Jan Rot hier nog heeft kunnen optreden in november, 
waarschijnlijk zijn laatste concert. We bedenken altijd iets anders. Wij zijn van de verbinding, 
mensen met elkaar in contact brengen. Na concerten kon iedereen hier altijd mee-eten. Nu 
hebben we een takeaway geregeld. Zo laat je mensen weten dat je nog bestaat. Wat pijn doet 
is dat artiesten niets kunnen verdienen. Als ze wel mogen optreden, is het publiek angstig. Ze 
reserveren laat, of melden toch af. De energie die je krijgt van contacten is nu weg.  

Hoe houden jullie de moed erin? 

Kleertjes maken voor een kleinkind dat in aantocht is. De website bijhouden. Regelmatig een 
nieuwsbrief rondsturen naar zeshonderd ontvangers, een breed publiek uit het een gebied 
tussen Eindhoven, Tilburg en de Belgische grens. Het is belangrijk om je te laten zien. En we 
kunnen de takeaway aankondigen, die in de plaats komt van het buffet dat we rond de kerst 
serveren, met gerechten bereid door onze Syrische kok Zaher. Hij heeft een restaurant in 
Amersfoort, maar voor ons komt hij regelmatig naar de Cultuurboerderij.  

Wat zou anders moeten? 

Voor de grote musea en zalen is van alles geregeld. De gevestigde namen komen er toch wel, 
maar er zou ook iets voor de kleinere spelers moeten zijn, podia zowel als zzp. ers. Die zouden 
een podium moeten kunnen krijgen. Er zou ruimte moeten zijn voor nieuwe, kleine 
initiatieven. We kijken nu al twee jaar aan tegen stilstand, terwijl de maatregelen voor de 
kleinere zalen versoepeld kunnen worden. Daar houden mensen zich beter aan de regels. Als 
Zandvoort mogelijk is, dan zou het hier nog veel beter moeten kunnen. Er mag meer worden 
nagedacht over de consequenties voor de kleintjes.  

Moeten jullie er ander werk naast doen? 

Geert is sinds 2008 boomchirurg bij de gemeente Oirschot. Hij is zo vrij als een vogel in de 
lucht. Met zijn inkomen kunnen we de plussen en minnen opvangen.  

Waar kijken jullie het meeste naar uit? 

Heel simpel, dat alles weer los kan. Iets wat ooit vanzelfsprekend was, is heel zeldzaam 
geworden. We willen weer energie kunnen putten uit het bedenken en realiseren van ideeën. 
Het zou ook fijn zijn als we de mondkapjes weer af kunnen doen. Die maken mensen anoniem 
en uitdrukkingloos. Daarmee belemmeren ze de communicatie.  Bron: ED, 3 januari 2022. 

Corona-ontkenners vernielen kantoor Duitse minister Volksgezondheid 

Vandalen hebben afgelopen weekend het kantoor van de nieuwe Duitse minister van 
Volksgezondheid Karl Lauterbach vernield. Bij de aanval op zijn lokale kantoor in Keulen 
werden de ramen ingeslagen. Ook lieten de aanvallers teksten achter als . Moordenaar. , . 
Psychopaat.  en . Minister van Ziekte. Begin december lieten antivaxxers ook al leuzen achter 
op zijn kantoor, in april werd zijn auto met verf besmeurd. 

De SPD. er Lauterbach, die arts, epidemioloog en gezondheidseconoom is, is sinds het begin 
van de pandemie een populaire politicus geworden. Via sociale media deelt hij informatie 
over nieuwe wetenschappelijke inzichten over het virus, en ook in televisieprogramma. s is 
hij een graag geziene gast. Zelfs conservatieve politici, zoals de invloedrijke Beierse minister-
president Markus Söder, pleitten ervoor om Lauterbach minister te maken. 

Dat Lauterbach consequent aandrong op strenge maatregelen om de verspreiding van het 
virus in te dammen, heeft er echter ook toe geleid dat hij een mikpunt is geworden van 
corona-ontkenners. De SPD. er gaat ervan uit dat de nieuwe aanval uit zijn kantoor weer uit 
deze hoek komt. Deze mensen vertegenwoordigen onze samenleving niet. , zei hij in een 
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reactie. De grote meerderheid houdt elkaar vast en probeert om alles te doen tegen deze 
pandemie.  

Ook het kantoor van Marco Wanderwitz (CDU) werd vernield rond Oud en Nieuw: rechts-
extremistische corona-ontkenners sloegen de ramen in. De christendemocraat beschouwt de 
aanval als het bewijs dat extreemrechts gewelddadiger wordt. Hij wees erop dat de 
extreemrechtse groep de Vrije Saksen al maanden . de samenleving vergiftigt. De Vrije Saksen 
worden gesteund door de rechts-radicale partij AfD en de neonazistische 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Bron: Joop, 3 januari 2022. 

Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 1730 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 1730, zo blijkt uit de nieuwste 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 68 meer 
dan een dag eerder en de grootste stijging sinds 20 december, toen er 88 mensen meer met 
Covid-19 in het ziekenhuis belandden ten opzichte van een dag eerder. 

Op de intensive cares liggen 475 mensen, op de verpleegafdelingen 1255. Dat zijn er 
respectievelijk 13 en 55 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares kwamen 20 nieuwe 
coronagevallen binnen en op de verpleegafdelingen 105. Doordat er ook mensen van beide 
afdelingen verdwenen, is het verschil met zondag 68. 

Het afgelopen weekeinde lag het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen beneden de 
1700, maar op oudejaarsdag waren het er 1766. Bron: AD, 3 januari 2022. 

In Portugal gaan de scholen op 10 januari gewoon weer open  

Ook al zijn er dagelijks meer dan tienduizend besmettingen - op oudejaarsdag zelfs bijna 
31.000 -, in Portugal zullen de scholen op 10 januari gewoon weer open gaan. Dat zegt Lacerda 
Sales, plaatsvervangend staatssecretaris van Volksgezondheid, vanochtend. Schoolsluiting 
ligt zeker niet op tafel. De scholen blijven open, dat is fundamenteel voor de fysieke, mentale, 
sociale en psychologische gezondheid van onze kinderen.   

Portugal houdt deze week een soort preventieve quarantaine om kerst- en oud- en 
nieuwbesmettingen niet verder rond te laten gaan. Scholen zijn daarom deze week dicht, bars 
en clubs zijn gesloten en mensen moeten verplicht thuiswerken en zo min mogelijk contact 
hebben met mensen buiten het huishouden. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Er is een tweede corona-uitbraak ontdekt onder skileraren in Tirol 

Er is een tweede corona-uitbraak ontdekt onder skileraren in Tirol, een populaire 
wintersportbestemming onder Nederlanders. Oostenrijkse media melden dat zeventien 
instructeurs van een skischool in St. Anton am Arlberg positief zijn getest. 

Een paar uur rijden verderop, in Kirchberg in Tirol, zijn 25 besmettingen vastgesteld na een 
uitbraak onder een groep overwegend Nederlandse skileraren. Zij zitten net als hun collega’s 
in Sint Anton am Arlberg in isolatie. 

In de deelstaat Tirol zijn relatief veel besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het 
zevendaagse gemiddelde ligt volgens Oostenrijkse media op ongeveer 430 per 100.000 
inwoners, terwijl dat landelijk ongeveer 250 is. Het wintersportseizoen in Oostenrijk mag dit 
jaar doorgaan vanwege de strenge coronamaatregelen die de regering heeft ingevoerd. Bron: 
AD, 3 januari 2022. 

Kabinet besluit: basisscholen en middelbare weer open vanaf 10 januari 

Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen na de kerstvakantie, op 10 januari, weer open 
kunnen. Middelbare scholen gaan ook weer open, net als de bso’s. Het hoger onderwijs blijft 
nog wel dicht tot 14 januari, hierover wordt die dag besloten.  
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Dat heeft demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) zojuist gezegd. Vorige maand besloot de 
regering om de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen om zo de verspreiding van de 
Omikron-variant te vertragen.  

Het oprukken van de Omikron-variant vertaalt zich ook naar de cijfers. Het aantal 
besmettingen steeg bijvoorbeeld in de afgelopen zeven dagen volgens het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar 95.467 meldingen van positieve tests. Dat is 10 
procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Het is de snelste stijging op weekbasis sinds 27 
november. Volgens het RIVM is het een teken dat de variant dominant aan het worden is, al 
is het de vraag hoe kwalijk dat gaat zijn.   

Het ziekteverloop bij Omikron is mogelijk milder doordat het de longen spaart, zo blijkt uit 
onderzoek waarover vandaag werd bericht door The New York Times. Testen op menselijk 
weefsel en proefdieren leidde bij de dieren vooral tot infecties in de neus, keel en luchtpijp. De 
schade aan longen viel mee, terwijl eerdere varianten daar nog veel schade konden aanrichten. 
Dat leidde onder meer tot ademhalingsproblemen. 

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld is momenteel 1200. Op de 
ic liggen nog eens 462 coronapatiënten. Verder liggen er 13 patiënten op een ic in het 
buitenland. Bron: AD, 3 januari 2022.   

Mensen weggestuurd bij priklocatie Jaarbeurs na miscommunicatie over 
ontruiming 

Een oefening bij bioscoop Kinepolis heeft maandagochtend voor kortstondige paniek gezorgd 
op de vaccinatielocatie van de GGD in de Utrechtse Jaarbeurs. Als gevolg daarvan zijn mensen 
die in de rij stonden voor een prik naar buiten gestuurd.  

De bioscoop staat naast de Jaarbeurs. Tijdens een brandweeroefening bij Kinepolis werd 
gedaan alsof een hijskraan op omvallen stond. Hierover werd via de portofoon 
gecommuniceerd. Medewerkers van de priklocatie in de Jaarbeurs zaten op dezelfde 
frequentie en hoorden de berichten, zonder te beseffen dat het om een oefening ging. 

Besloten werd mensen die stonden te wachten op een vaccinatie uit voorzorg naar de 
parkeerplaats gestuurd, terwijl medewerkers van de GGD rond het pand liepen om het gevaar 
in te schatten. Mensen die geprikt waren konden rustig blijven zitten, aldus een woordvoerder 
van de GGD. 

Toen duidelijk werd dat het om een oefening bij de buren ging, werden ook weer nieuwe 
mensen voor een prik toegelaten. GGD laat weten dat ze enkele tientallen mensen naar buiten 
hebben gestuurd. De onrust duurde uiteindelijk een kwartier. Mensen die aangaven in die 
tijd niet te willen wachten, is verteld dat ze zonder afspraak terug mogen komen.  

Mensen die vertrokken zijn en die de priklocatie niet te pakken krijgt, proberen ze te 
informeren via hun sociale mediakanalen. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen is opnieuw toegenomen 

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen is opnieuw toegenomen. Tussen zondag- en 
maandagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
14.623 positieve testen. Dat zijn er fors meer dan precies een week geleden, toen in een etmaal 
11.440 nieuwe besmettingen werden ontdekt. Het gemiddelde is daarmee gestegen tot 14.880 
per dag.  

De toename was voorzien, aangezien de Omikron-variant van het coronavirus inmiddels 
dominant is. Deze variant verspreidt zich een stuk sneller dan de deltavariant, die de maanden 
daarvoor veruit het meest voorkwam in Nederland. 
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In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM 104.163 meldingen van positieve tests. Dat is 
23 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor. Het gemiddelde stijgt voor de zesde dag op 
rij. 

In Amsterdam zijn de meeste positieve tests geregistreerd: 1019. In Den Haag kregen 719 
inwoners te horen dat ze het coronavirus bij zich droegen. Daarna volgen Rotterdam (653), 
Utrecht (347) en Almere (316). 

Het RIVM registreerde 14 recente aan corona gerelateerde sterfgevallen. Bron: AD, 3 januari 
2022. 

Amerikaanse jongeren kunnen een boosterprik van Pfizer/BioNTech 
halen 

Amerikaanse 12- tot 15-jarigen kunnen een boosterprik van Pfizer/BioNTech halen nu 
geneesmiddelenautoriteit FDA daarvoor goedkeuring heeft gegeven. De toezichthouder gaf ook 
groen licht voor een derde prik bij kinderen van 5 tot 11 jaar met een verminderde weerstand. 

Volgens de FDA is het middel veilig voor deze groepen. Dat oordeel is onder meer gebaseerd 
op gegevens uit Israël. Voor iedereen geldt dat voortaan vijf maanden na de laatste vaccinatie 
een boostershot kan worden gehaald, een maand korter dan tot nu toe het geval was. The New 
York Times had vorige week al bericht dat deze besluiten eraan zaten te komen. 

De autoriteiten maken zich zorgen over de toename van het aantal besmettingen met de 
Omikron-variant. De afgelopen week werd bij 10 miljoen mensen in de VS Covid-19 
vastgesteld, een record. Boosterprikken kunnen het afweersysteem volgens 
laboratoriumstudies een oppepper geven. Ruim zeven op de tien Amerikanen boven de 12 jaar 
zijn twee keer ingeënt tegen het coronavirus. Bron: AD, 3 januari 2022. 

De eerste tieners zijn aan de beurt om een afspraak voor een 
boosterprik te maken 

De eerste tieners zijn aan de beurt om een afspraak voor een boosterprik tegen het 
coronavirus maken, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mensen 
die geboren zijn in 2001 en 2002 kunnen vanaf maandag online een prikafspraak inplannen. 

Van de mensen die in 2002 zijn geboren is een groot deel nu nog 19 jaar. Zij worden dit jaar 
20 jaar. 

Alleen mensen die langer dan drie maanden geleden hun laatste coronaprik kregen of een 
coronabesmetting doormaakten komen in aanmerking voor een oppepprik. Coronaminister 
Hugo De Jonge wil dat alle 18-plussers die dat willen en in aanmerking komen voor 1 februari 
een boostervaccinatie hebben kunnen krijgen.  

De boosterprikcampagne is afgelopen weken versneld, met als doel de opmars van de 
Omikron-variant van het coronavirus tegen te gaan. De werking van de coronavaccins neemt 
af naarmate het langer geleden is dat iemand een prik kreeg. Een booster kan de afweer tegen 
het virus weer een oppepper geven. Bron: AD, 3 januari 2022.  

Het zetten van boostervaccinaties tegen het coronavirus gaat sneller dan 
verwacht 

Het zetten van boostervaccinaties tegen het coronavirus gaat sneller dan verwacht. Dinsdag 
worden de laatste 18-plussers opgeroepen om een afspraak te maken, zegt demissionair 
zorgminister Hugo De Jonge. Maar hij benadrukt ook dat op dit moment nog onvoldoende 
mensen de extra prik zijn komen halen.  

Dat het boosteren  sneller gaat dan verwacht, ligt volgens De Jonge niet aan een tegenvallende 
opkomst, Het priktempo ligt hoger dan de GGD. en aanvankelijk voor mogelijk hadden 
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gehouden. Vorige week zijn anderhalf miljoen prikken gezet, deze week gaan we daar nog 
overheen.  

De scheidende coronabewindsman - eind deze week geeft hij het stokje over aan zijn beoogde 
opvolger Ernst Kuipers - benadrukt dat de boosterprikken . heel erg helpen.  om de naderende 
besmettingsgolf als gevolg van de Omikron-variant het hoofd te bieden. Ze zijn ook  echt nodig, 
omdat de oorspronkelijke vaccinaties onvoldoende bescherming bieden.  

De Omikron-variant is bovendien besmettelijker dan de tot voor kort dominante deltavariant, 
wat zich nu al vertaalt in een weer oplopend aantal besmettingen. De afgelopen weken was 
het aantal positieve tests juist afgenomen, mede dankzij de strenge lockdown die een week 
voor kerst van kracht werd.  

Onderzoek in andere landen laat zien dat de Omikron-variant waarschijnlijk wel een milder 
verloop kent dan de Deltavariant. Maar het kabinet durft daar op grond van de nu bekende 
gegevens nog geen conclusies over te trekken. Het eerstvolgende weegmoment voor de 
handhaving van de huidige maatregelen blijft dan ook staan op 14 januari. 

De komende tijd zal moeten blijken of met het aantal besmettingen ook het aantal 
ziekenhuisopnames weer gaat oplopen. Maar bij de besluitvorming zal volgens De Jonge ook 
meewegen hoeveel mensen tegen die tijd een boosterprik hebben gehaald om beter beschermd 
te zijn tegen de Omikron-variant. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Sportkoepel NOC*NSF is uitermate verheugd dat sporten voor jeugd zijn 
verruimd 

Sportkoepel NOC*NSF is uitermate verheugd dat de mogelijkheden voor de jeugd om dagelijks 
te sporten vanaf 11 januari zijn verruimd. In plaats van tot 17.00 uur mogen de 
sportaccomodaties (buiten) tot 20.00 uur open blijven. ‘Dit is een hele mooie eerste stap’, zegt 
algemeen directeur Marc van den Tweel. Hij sprak ook van een logische ingreep. 

‘De kinderen kunnen weer naar school, wat op de eerste plaats al heel belangrijk is’, vervolgt 
hij. ‘Dat ze dan ook weer meer kunnen sporten, is een mooie impuls. Ik denk dat deze twee 
verruimingen ook samengaan. School en sport zijn communicerende vaten.’ 

Volgens Van den Tweel kan de verruiming van enkele uren al tot heel veel meer beweging bij 
kinderen leiden. ‘Er kunnen veel meer trainingen worden ingepland nu. Ik heb ook de indruk 
dat de regering het belang van sport voor de maatschappij en de gezondheid veel meer 
benadrukt. Bovendien heeft de Tweede Kamer in een motie gevraagd sport als essentiële sector 
te benoemen. Heel bemoedigend allemaal.’ 

Vanzelfsprekend had de topman van de sportkoepel graag nog meer verruimingen gezien. 
‘Maar in alle realiteit konden we dat nu nog niet verwachten. Wat nu is gebeurd, ligt in de lijn 
met wat we hadden voorzien. Natuurlijk hopen we dat de volgende stap meer mogelijkheden 
biedt aan de groep van boven de achttien en aan de binnensporten. Daar kijken we naar uit.’ 
Bron: AD, 3 januari 2022. 

Basisscholen en middelbare weer open vanaf maandag, jeugd mag weer 
buitensporten 

Het kabinet heeft besloten dat de basisscholen na de kerstvakantie, op 10 januari, weer open 
kunnen. Middelbare scholen gaan ook weer open, net als de bso’s. Het hoger onderwijs blijft 
nog wel dicht tot 14 januari, hierover wordt die dag besloten.  

Dat heeft demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) zojuist gezegd. Ook wordt buitensporten 
voor jongeren tot 18 jaar weer mogelijk vanaf dinsdag 11 januari, tot 20.00 uur ‘s 
avonds.  Voor het hoger onderwijs geldt wel dat tentamens mogen worden afgenomen.  
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Vorige maand besloot de regering om de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen om 
zo de verspreiding van de Omikron-variant te vertragen. Slob: ‘Het naar voren halen van de 
kerstvakantie voelde als een nederlaag. Ik ben blij dat we nu deze stap kunnen zetten. Er is 
opluchting, maar er is ook nog veel gaande. Het is nog geen rustig bezit, maar het is fijn dat 
kinderen weer naar school kunnen.’  

In de leeftijdscategorie van het hoger onderwijs loopt het aantal besmettingen nog niet terug, 
waardoor mbo's, hbo's en universiteiten nog wel dicht moeten blijven, zo adviseerde het OMT.   

Volgens minister Hugo De Jonge (Zorg) gaat het tempo van het boosteren ‘sneller dan gedacht.’ 
Hij denkt aan het einde van de week 60 procent van de bevolking zo’n prik te hebben gegeven. 
Vanaf morgen kan iedereen boven 18 jaar een afspraak hebben gemaakt. ‘In dit tempo heeft 
iedereen een boosterprik kunnen hebben gehad.’ De Jonge hoopt dat de vaccinatiegraad van 
de boosterprik op 90 procent gaat uitkomen. ‘Maar daar zijn we nog niet, in geen van de 
leeftijdscategorieën.’ 

Volgens hem ‘helpt’ het wel als er meer prikken worden genomen. ‘Dat zou helpen om 
onzekerheidsfactoren weg te nemen.’ 

De Jonge zei te hopen ‘volgende week’ een afweging te kunnen maken over de hele lockdown. 
‘Dan hebben we weer meer data, meer cijfers om ons besluit op te baseren.’ Zo is het nog 
onduidelijk, stelt hij, wat er nodig is om verspreiding van de Omikron-variant af te remmen. 
Hij verwacht dat mensen per 1 februari een booster nodig hebben om te kunnen reizen naar 
het buitenland.  

De minister liep er ook op vooruit dat in het tweede kwartaal van dit jaar een nieuwe prikronde 
wordt opgezet, omdat er dan vaccinaties beschikbaar zijn die zich beter weren tegen nieuwe 
varianten, zoals Omikron. De booster is in dat licht ‘een middel om de tijd te overbruggen.’   

Het oprukken van de Omikron-variant vertaalt zich ook naar de cijfers. Het aantal 
besmettingen steeg bijvoorbeeld in de afgelopen zeven dagen volgens het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar 95.467 meldingen van positieve tests. Dat is tien 
procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Het is de snelste stijging op weekbasis sinds 27 
november. Volgens het RIVM is het een teken dat de variant dominant aan het worden is, al 
is het de vraag hoe kwalijk dat gaat zijn.  

Het ziekteverloop bij Omikron is mogelijk milder doordat het de longen spaart, zo blijkt uit 
onderzoek waarover vandaag werd bericht door The New York Times. Testen op menselijk 
weefsel en proefdieren leidde bij de dieren vooral tot infecties in de neus, keel en luchtpijp. De 
schade aan longen viel mee, terwijl eerdere varianten daar nog veel schade konden aanrichten. 
Dat leidde onder meer tot ademhalingsproblemen. 

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld is momenteel 1200. Op de 
ic liggen nog eens 462 coronapatiënten. Verder liggen er 13 patiënten op een ic in het 
buitenland. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Beoogd onderwijsminister Dennis Wiersma is blij dat de scholen volgende 
week weer open kunnen 

Beoogd onderwijsminister Dennis Wiersma is blij dat de scholen in het basis- en voortgezet 
onderwijs volgende week  'gewoon weer open kunnen gaan.’ Hij is 'enorm gemotiveerd' om dat 
zo te houden, laat de VVD'er weten na afloop van een gesprek met formateur Mark Rutte. 

Het inlopen van de achterstanden die corona de afgelopen anderhalf jaar heeft veroorzaakt in 
het onderwijs, behoort volgens Wiersma tot 'de grootste uitdagingen' voor de komende 
regeerperiode. ‘We hebben de afgelopen jaren gezien hoe belangrijk onderwijs is, maar ook 
wat er gebeurt als dat wegvalt of deels digitaal moet.’ 
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Dat de scholen na de kerstvakantie weer opengaan noemt Wiersma dan ook 'een hele mooie 
boodschap' voor zowel leerlingen als ouders. Zelf schoof hij vandaag ook aan bij het corona-
overleg over het onderwijs, waar ook een besluit viel over de buitenschoolse opvang. Daar is 
hij als demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken voor verantwoordelijk. Bron: AD, 3 
januari 2022. 

Winkeliers rekenen erop dat zij later deze maand weer open kunnen  

Winkeliers rekenen erop dat zij later deze maand weer open kunnen en dat er 'absoluut 
versoepelingen worden aangekondigd' bij de eerstvolgende persconferentie van het 
demissionaire kabinet over de coronamaatregelen. Dat heeft winkeliersorganisatie INretail 
gezegd in reactie op het besluit van het demissionaire kabinet om de basisscholen en 
middelbare scholen na de kerstvakantie te heropenen. 

Niet-essentiële winkels zoals modezaken en de horeca zijn sinds zondag 19 december gesloten 
vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen en de zorgen om de Omikron-variant van 
het coronavirus. Op 14 januari besluit het kabinet of onder meer de winkels en de horeca 
weer open mogen. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Cruisemaatschappijen hebben opnieuw te kampen met 
coronabesmettingen aan boord van hun schepen 

Cruisemaatschappijen hebben opnieuw te kampen met coronabesmettingen aan boord van 
hun schepen. De MSC Grandiosa van MSC Cruises meerde vandaag in de Italiaanse 
havenstad Genua af met 150 van de vijfduizend opvarenden die positief testten op het virus. 
De besmettingen kwamen aan het licht door de regelmatige controles onder passagiers en 
bemanningsleden. 

De besmette buitenlandse opvarenden, die aan boord in hun hut moesten blijven, zijn 
inmiddels door medische instanties in Noord-Italië opgevangen. Anderen die in de buurt van 
Genua wonen mochten naar huis en moeten daar in quarantaine blijven. 

Eerder deze week maakte corona een einde aan twee andere cruisereizen rond de 
jaarwisseling. Bijna drieduizend passagiers van de Aida Nova van Aida Cruises en ongeveer 
tweeduizend opvarenden van Mein Schiff 6 van rederij TUI Cruises zijn op weg naar huis 
nadat aan boord corona was uitgebroken. De Mein Schiff 6 beëindigde de reis in Dubai. 

Aida Cruises besloot de cruise van de Aida Nova in Lissabon te staken na enkele besmettingen 
aan boord. Van de ruim 1300 opvarenden zouden er zestig besmet zijn met corona. Zij worden 
ter isolatie in hotels ondergebracht. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Bert Niesters vindt het niet verstandig om het basis- en voortgezet 
onderwijs direct na de vakantie te heropenen 

De Groninger viroloog Bert Niesters vindt het niet verstandig om nu al definitief te besluiten 
het basis- en voortgezet onderwijs direct na de vakantie te heropenen, gezien de aantallen 
besmettingen. Hij begrijpt dat het kabinet zorgen heeft over de leerachterstanden die ontstaan 
bij digitaal onderwijs en dat het te maken heeft met flinke druk van buitenaf. ‘Maar als dadelijk 
weer klassen naar huis worden gestuurd en scholen gaan sluiten, moeten we nog eens kijken 
wat er dán weer gezegd wordt.’ 

‘Ik zou zeggen dat het definitieve besluit beter pas aan het einde van deze week zou kunnen 
worden genomen’, vervolgt hij. ‘De besmettingen nemen nog toe, dat zegt ook de minister, en 
we moeten ook nog volop boosteren.’ De viroloog durft zelf geen week vooruit te kijken. ‘Zeker 
in de Randstad, met name Amsterdam, zijn er nog veel besmettingen’, zegt Niesters. ‘Men 
verwacht nog een piek medio januari.’ Bron: AD, 3 januari 2022. 
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Boris Johnson waarschuwt dat er nog wekenlang 'aanzienlijke' druk zal 
zijn op het Britse gezondheidssysteem 

De Britse premier Boris Johnson waarschuwt dat er nog wekenlang 'aanzienlijke' druk zal zijn 
op het Britse gezondheidssysteem. De Britse ziekenhuizen kampen met personeelstekorten. 

Premier Johnson wees erop dat de Omikron-variant blijft oprukken in zijn land. ‘Ik denk dat 
we moeten beseffen dat de druk op onze ziekenhuizen nog aanzienlijk zal zijn in de loop van 
de komende paar weken, en misschien langer’, voegde hij eraan toe tijdens een bezoek aan 
een vaccinatiecentrum in Engeland. 

In de hoop de verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus tegen te gaan, heeft 
de Britse overheid aangekondigd dat leerlingen in het middelbaar onderwijs weer gevraagd 
zullen worden om een mondmasker te dragen in de klas. Johnson zei daar niet gelukkig over 
te zijn, maar noemde de maatregel noodzakelijk. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Omikron zorgt in de regio Amsterdam momenteel voor 91 procent van 
de besmettingen 

De Omikron-variant van het coronavirus zorgt in de regio Amsterdam momenteel voor 91 
procent van de besmettingen. Dat hebben het Amsterdam UMC en de GGD Amsterdam 
bekendgemaakt op basis van een steekproef. 69 van de 76 onderzochte positieve coronatesten 
bevatte de Omikron-variant. Het gaat om positieve testuitslagen van afgelopen zondag. 

De Omikron-variant is al enige tijd dominant in de regio Amsterdam en het aandeel lijkt toe 
te nemen. In de vorige steekproef, afgenomen op 30 december, bevatte 71 van 87 positieve 
testuitslagen de Omikron-variant van het coronavirus (82 procent). Een aantal dagen eerder 
ging het om 65 procent. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Franse wetenschappers hebben weer een andere coronavariant ontdekt 

Franse wetenschappers hebben weer een andere coronavariant ontdekt, die mogelijk 
vaccinbestendiger en besmettelijker is dan alle voorgaande mutaties. Maar er zijn weinig 
aanwijzingen dat het de dominante Omikron-variant overtreft. 

In de buurt van Marseille zijn tot nu toe zo’n twaalf gevallen gesignaleerd, waarvan de eerste 
verband hield met reizen naar het Afrikaanse land Kameroen. De soort werd op 10 december 
ontdekt door academici van de IHU Mediterranee Infection, maar heeft zich sindsdien niet 
snel verspreid. 

De variant van het coronavirus moet nog worden ontdekt in andere landen of worden 
bestempeld als een variant die wordt onderzocht door de Wereldgezondheidsorganisatie. 
Professor Philippe Colson, hoofd van de eenheid die de soort heeft ontdekt, zei: ‘We hebben 
inderdaad verschillende gevallen van deze nieuwe variant in het geografische gebied van 
Marseille. We noemden het ‘variant IHU.’ Er zijn zojuist twee nieuwe waarnemingen 
ingediend.’ Bron: AD, 3 januari 2022.  

Agent mishandeld in Amsterdam bij betoging om vrijlating 
demonstranten 

Een agent is zondagavond, in de nasleep van de verboden coronademonstratie op het 
Museumplein, zwaar mishandeld bij het cellencomplex aan de Flierbosdreef in Zuidoost. Dat 
meldt de politie. 

Een groep demonstranten van zo’n 30 tot 35 personen had zich rond half negen bij het 
cellencomplex verzameld om de vrijlating te eisen van een ’veteraan’ die was opgepakt voor de 
mishandeling van twee ME’ers eerder die middag rond de manifestatie op het Museumplein. 
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De sympathisanten waren volgens de politie ook zelfverklaarde veteranen, die op sociale media 
’een oproep deden om meer aanhang te creëren.’  

Toen een geüniformeerde agent aan het einde van zijn dienst in een politieauto wilde stappen, 
werd hij volgens de politie door een 47-jarige man uit Amstelveen uit zijn auto getrokken. Deze 
man sloeg en schopte de agent. 

De agent is daarop afgevoerd met een ambulance en zit momenteel thuis met ’zwaar letsel.’ 
Toen de demonstranten doorkregen dat er meerdere politie-eenheden onderweg waren naar 
het complex in Zuidoost, kozen ze het hazenpad. Het lukte toegesnelde agenten wel om de 
verdachte op te pakken; hij zit vast en wordt gehoord door de recherche. 

Politievakbond ACP is woedend. „Dit zijn geen demonstranten maar gewoon criminelen. 
Lafaards die op deze wijze een ongewapende collega mishandelen. Ze zijn een schande voor 
de echte veteranen. Een zware straf is op zijn plaats’, zegt voorman Gerrit van de Kamp. Bron: 
De Telegraaf, 3 januari 2022. 

Een 47-jarige man uit Amstelveen heeft zondagavond een politieagent mishandeld bij een 
cellencomplex in Amsterdam. Bij dat complex aan de Flierbosdreef in Zuidoost was een groep 
van zo'n dertig demonstranten samengekomen om de vrijlating te eisen van verdachten die 
eerder op de dag waren aangehouden tijdens de verboden demonstratie op het Museumplein. 

De groep demonstranten verzamelde zich rond 20.30 uur bij het cellencomplex. Een vrouw 
uit de groep bedreigde de agent, die aan het einde van zijn dienst in een auto wilde stappen. 
Een andere betoger trok de politieman vervolgens hardhandig uit de auto en sloeg en schopte 
hem. Toegesnelde agenten konden de Amstelvener direct aanhouden.  

De agent werd naar het ziekenhuis vervoerd en moest daar een tijd blijven. Inmiddels zit hij 
thuis met zwaar letsel, meldt de politie. Als de agent er lichamelijk toe in staat is, gaat hij 
aangifte doen. De verdachte zit nog vast en wordt gehoord.  

De groep demonstranten wilde in eerste instantie dat een specifieke verdachte werd 
vrijgelaten. Het zou gaan om iemand die zichzelf veteraan noemt en vastzat voor de 
mishandeling van twee leden van de Mobiele Eenheid (ME). Later pleitte de groep, waar 
volgens de politie ook een groot aantal ‘zelfbenoemde veteranen’ tussen zaten, voor de 
vrijlating van alle verdachten.  

Tijdens de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein werden 
in totaal dertig verdachten opgepakt, van wie er nog negen vastzitten. Zeven van hen worden 
verdacht van geweld tegen politieagenten en de andere twee van wapenbezit. Bron: NU.nl, 3 
januari 2022. 

Agent tegen haar hoofd getrapt in Breukelen en loopt hersenschudding 
op, politie zoekt getuigen 

Een vrouwelijke agent is kort na de jaarwisseling tegen haar hoofd geslagen en getrapt op de 
Broekdijk West bij een busstation in Breukelen. Dit gebeurde toen zij samen met haar 
collega’s een man wilde aanhouden. De agent heeft een hersenschudding opgelopen en ook 
een andere agent raakte gewond. 

Dit meldt de politie. Tijdens Oudejaarsnacht zagen de agenten dat in de omgeving van het 
busstation in Breukelen zwaar vuurwerk werd afgestoken. Toen ze een kijkje namen, zagen 
ze dat er prullenbakken en verkeersborden waren vernield. 

Er werd op dat moment ook een man gesignaleerd die vuurwerk aan het afsteken was. De 
agenten wilden uitstappen om hem aan te houden maar de man rende hard weg. Toen ze hem 
nogmaals probeerde aan te houden, begon de familie van de verdachte zich ermee te bemoeien 
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en kreeg de agent onverwachts van achteren harde klappen en trappen tegen haar hoofd. Ook 
een andere agent liep verwondingen op. 

Er zijn in totaal drie mensen aangehouden op verdenking van mishandeling en het bedreigen 
van politiemensen. Het gaat om een 19-jarige man en een 49-jarige man uit Breukelen en een 
26-jarige man uit Maarssen. De verdachten maakten deel uit van een gezin. „Ook de moeder 
van het gezin (50) moest zich melden omdat ook op haar gedrag het nodige viel aan te merken’, 
schrijft de politie. 

De politie is op zoek naar eventuele getuigen van het incident. Bron: De Telegraaf, 2 januari 
2022. 

Oefening bij buren leidt tot paniek, priklocatie Jaarbeurs ontruimd 

Kortstondige paniek bij de vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in Utrecht. De GGD kreeg een 
melding binnen dat er een hijskraan op omvallen stond en schaalde meteen groot op door de 
vaccinatielocatie voor een groot deel te ontruimen. Vals alarm, zo bleek al snel: bij de 
naastgelegen bioscoop Kinepolis was een ontruimingsoefening bezig. De GGD was daarover 
niet geïnformeerd. 

De GGD kreeg rond 11.00 uur een melding dat er naast de priklocatie een hijskraan op 
omvallen stond. De schrik zat er even goed in, zegt een woordvoerder van de GGD in een eerste 
reactie tegen RTL Nieuws. 

‘De melding kwam van iemand die bij de naastgelegen bioscoop Kinepolis was geweest en zich 
vervolgens bij ons kwam laten prikken. De melding van die persoon zorgde voor veel reuring 
en we hebben die boodschap direct heel serieus genomen. We zijn onmiddellijk tot actie 
overgegaan en hebben de crisisorganisatie in gang gezet.’ 

Mensen die bij de administratie stonden te wachten, werden verzocht om direct naar buiten 
te gaan. Mensen die net waren geprikt, konden nog even binnenblijven onder toeziend oog 
van de GGD-medewerkers. 

‘Ondertussen zijn medewerkers van de vaccinatielocatie buiten gaan rondlopen om te kijken 
hoe ernstig de situatie was. Al snel bleek dat er geen acuut gevaar was. Daarom konden de 
bezoekers die net waren geprikt nog even binnenblijven.’ 

Een kwartier later bleek het loos alarm te zijn. Bij de naastgelegen bioscoop van Kinepolis was 
een ontruimingsoefening bezig. ‘Wij wisten niets van die oefening’, zegt de woordvoerder van 
de GGD. ‘Daarom was er even flinke paniek.’ 

In de Jaarbeurs worden per dag 10.000 mensen gevaccineerd. Bezoekers moesten vanochtend 
al langer wachten dan normaal vanwege de drukte.  

De rust is ondertussen volgens de GGD-woordvoerder teruggekeerd. ‘Het prikken is weer in 
volle gang bezig.’ Kinepolis was niet voor een reactie bereikbaar. Bron: RTL Nieuws, 3 januari 
2022.  

Braziliaanse president Bolsonaro opgenomen in het ziekenhuis 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is maandag opgenomen in een privéziekenhuis in 
São Paulo. Hij laat op Twitter weten opnieuw een darmobstructie te hebben als gevolg van een 
steekincident in 2018. 

De 66-jarige president werd met pijn in zijn buik opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd naar 
eigen zeggen zondag na de lunch ziek. Zijn toestand is momenteel stabiel. De president wordt 
verder onderzocht. Er wordt onder meer gekeken of hij een operatie nodig heeft. 

Bolsonaro lag afgelopen juli ook al vanwege een verstopping in zijn darmen in het ziekenhuis, 
maar een operatie was destijds niet nodig. Ook was hij toen dagenlang aan het hikken. De 
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politicus heeft vaker gezondheidsproblemen omdat hij in zijn buik werd gestoken toen hij als 
presidentskandidaat campagne voerde. Bolsonaro raakte ernstig gewond en onderging vier 
grote operaties. 

Braziliaanse media hebben foto's gepubliceerd waarop te zien is dat Bolsonaro in São Paulo 
uit het presidentiële vliegtuig stapt. Het toestel landde om 01.30 uur lokale tijd. De president 
werd diezelfde nacht opgenomen in het ziekenhuis. Bolsonaro was op vakantie in het zuiden 
van Brazilië en zou dinsdag terugkeren naar Brasilia. Bron: ANP, 3 januari 2022.  

Beroerte vaak laat ontdekt: 'Dacht dat ik hier veel te jong voor was' 

Mensen die plotseling de kracht in hun arm verloren of niet uit hun woorden kwamen zochten 
vorig jaar tijdens de eerste coronagolf minder vaak medische hulp. Die zorg werd de maanden 
daarna niet ingehaald, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. De Hartstichting maakt zich 
zorgen dat dat in de huidige lockdown weer gebeurt, terwijl het voor beroerteslachtoffers juist 
van levensbelang is om snel hulp te zoeken. 

Loes Pater kreeg in 2015 een beroerte, maar had dat niet meteen door. ‘Ik verloor mijn spraak, 
maar zou naar een musical gaan met een vriendin’, vertelt ze aan EditieNL. ‘Dat was voor mij 
twee uur rijden dus ik ben gewoon in de auto gestapt en erheen gereden. Ik kon niet praten, 
maar ik hield geen rekening met een beroerte. Ik was toen 38, dat was voor mijn gevoel veel 
te jong hiervoor.’ 

Ze reed dus gewoon naar de musical, woonde die bij, en reed daarna weer naar huis. De 
volgende dag ging Loes pas naar de huisarts, die haar doorverwees naar het ziekenhuis. ‘Want 
ik had wel echt een beroerte. Ze gaven aan dat ik eerder had moeten komen, maar wist ik 
veel. Het was een ver-van-mijn-bedshow. Ik dacht dat het misschien stress was.’ 

Onderzoekers van het Erasmus MC analyseerden huisartsgegevens van 167.000 mensen in 
de regio Rotterdam, in de periode maart tot december 2020. Daaruit bleek dat artsen in de 
regio 29 procent minder beroertes en 37 procent minder TIA's zagen tijdens de eerste 
coronagolf. De onderzoekers denken dat het advies om thuis te blijven ertoe kan hebben geleid 
dat mensen ondanks alarmsymptomen geen hulp zochten. 

Zes jaar later gaat het 'oké' met Loes. Ze is arbeidsongeschikt en heeft last van overprikkeling. 
‘Ik heb er veel klachten aan overgehouden. Alles kan te veel zijn. Ik kan niet langer dan twintig 
minuten autorijden, ben snel duizelig en misselijk en mijn evenwichtsorgaan is verstoord.’ Ze 
heeft dan ook veel moeten aanpassen. ‘Ik woon in een ander huis en kan niet een weekend 
weg, werken of naar een festival. Ik heb een rustig bestaan, maar daar heb ik vrede mee.’ 
Bron: RTL Nieuws, 3 januari 2022.  

Frankrijk en Italië scherpen regels aan 

De regels rond met name boosters en 2G blijven wijzigen in voor Nederlanders populaire 
vakantielanden. Frankrijk deed zondag opnieuw een flinke duit in het zakje door vlak voor de 
voorjaarsvakantie een vaccinatie zonder booster slechts 4 maanden geldig te verklaren. 

Vanaf 15 februari geldt dat de Franse ‘pass sanitaire’ een booster nagenoeg vereist. Iedereen 
die langer dan vier maanden daarvoor is gevaccineerd, moeten dan een plusprik hebben om 
als gevaccineerde te tellen. „We hebben besloten de regels te wijzigen, maar wel iedereen de 
tijd te geven om zich aan te passen. Vanaf 15 februari zal het nodig zijn binnen vier maanden 
een booster te krijgen, en niet zeven’, aldus minister van Volksgezondheid Olivier Véran. 

Daarmee trekt Frankrijk de teugels aan. Nu is het nog zo dat een vaccinatie onbeperkt geldig 
is. Vanaf 15 januari verandert dat; dan is na zeven maanden een booster nodig voor een 
groene binnenlandse QR-code. Dat geldt overigens nu al voor 65-plussers. Weer een maand 
later wordt dat dus vier maanden, voor iedereen. Het doel van de regering van Frankrijk is om 
zoveel mogelijk mensen te motiveren een booster te halen.  
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De passe sanitaire heb je nodig om bijvoorbeeld binnen te komen in restaurants, musea en 
skiliften. In diezelfde skiliften, en ook dat is nieuw, moet je een mondkapje op als je ouder 
bent dan 6 jaar. Die regel geldt sinds maandag en geldt ook als je door een restaurant loopt 
of op andere drukke openbare plekken. Bovendien mag je alleen maar zitten in bars en 
restaurants. 

De Franse regering werkt aan een verdere aanscherping van het beleid, waardoor testen niet 
meer mogelijk is om aan een pass sanitaire te komen. Dat plan moet nog door het parlement 
worden geloodst. 

Ook Italië haalt, nu de Omikron-variant de besmettingscijfers opstuwt, de teugels aan. Vanaf 
10 januari geldt overal 2G in Italië, wat betekent dat je een vaccinatiebewijs van maximaal 9 
maanden of een herstelbewijs van maximaal zes maanden oud moet laten zien. Met een test 
kom je niet meer binnen bij restaurants en musea.  

Oostenrijk houdt de uitermate strikte regels om Nederlandse reizigers buiten de deur te 
houden juist voorlopig in stand. Wij zijn aangemerkt als gebied met een gevaarlijke 
virusvariant en daarom moet je, als je de grens passeert zonder booster of recent herstelbewijs 
én negatieve test, in quarantaine. Meerdere reizigers melden echter aan De Telegraaf dat ze 
niet zijn gecontroleerd en dat hotelbazen hen gewoon binnenlaten of doorverwijzen naar een 
lokale arts die een booster kan zetten. Anderen konden gewoon een skipas krijgen zonder iets 
van bewijs te tonen.  

De Franse en Italiaanse regels hebben overigens geen betrekking op het inreizen. Sowieso 
gelden vanaf 1 februari naar alle waarschijnlijkheid weer Europees strakgetrokken regels om 
een grens te passeren. Daarbij is de eis dat iemand negen maanden na een vaccinatie een 
booster krijgt. Anders is een vaak dure test nodig, of een herstelbewijs na een besmetting 
maximaal 180 dagen geleden. Bron: De Telegraaf, 3 januari 2022. 

Veteranenorganisatie: militair tenue hoort niet op een demonstratie 

Militaire uniformen horen niet thuis op een coronademonstratie. Dat zegt belangenorganisatie 
het Veteranen Platform na de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het 
Museumplein in Amsterdam zondag, waaraan mensen in militaire kleding meededen.  

 

Demonstranten zondag in Amsterdam tijdens een coronaprotest. @ ANP 



87 
 

Volgens Hans Van Griensven, voorzitter van het platform, zijn er wel degelijk echte veteranen 
en oud-militairen betrokken bij de demonstraties. Ze zijn onderdeel van de groep ’In het gelid 
voor vrijheid’ en willen een buffer vormen tussen de politie en demonstranten om escalatie 
van geweld te voorkomen, aldus Van Griensven. „Wij keuren dat optreden niet goed. Niet 
alleen omdat het strafbaar is om in militaire uitdossing te verschijnen op zo’n demonstratie, 
maar ook omdat het op deze manier suggereert dat zij dit doen namens alle veteranen.’ 

Zondagavond na het protest op het Museumplein verzamelde een groep van zo’n dertig 
demonstranten zich bij een cellencomplex in Amsterdam om te pleiten voor de vrijlating van 
verdachten die eerder op de dag waren opgepakt. De groep bestond volgens de politie uit een 
groot aantal „zelfbenoemde veteranen.’ Ook werd er eerder op de dag een (vermeende) veteraan 
aangehouden voor het mishandelen van twee ME’ers.  

Eerder dit jaar deden er ook mensen in militaire kleding mee aan coronademonstraties. Bron: 
De Telegraaf, 3 januari 2022.   

Wie protesteren er in onze buurlanden tegen het coronabeleid? 

Zondag was het weer raak in Amsterdam: ruim tienduizend mensen protesteerden er tegen de 
coronamaatregelen. Ook in Duitsland en België hebben sinds het begin van de pandemie 
protesten plaatsgevonden. En ook daar ging het om een bonte groep demonstranten.  

Koffiedrinkers, betogers met gele paraplu’s, boeren met tractoren, (zelfbenoemde) veteranen – 
coronademonstraties trekken mensen van een ogenschijnlijk nogal divers pluimage, 
verbonden in hun afkeer tegen het beleid. Dat bleek afgelopen zondag ook weer in 
Amsterdam, toen ongeveer tienduizend mensen zich daar verzamelden op het Museumplein. 

Typisch Nederlands is het niet, die mix. Neem Duitsland. ‘De eerste demonstraties, in de 
zomer van 2020, waren heel heftig,’ zegt Hanco Jürgens, wetenschappelijk medewerker van 
het Duitsland Instituut Amsterdam. ‘Daar zag je een combinatie van groepen: aanhangers van 
alternatieve geneeswijzen, links-alternatieven die zich verzetten tegen staatsdwang, maar ook 
extreemrechts.’  

Nieuwe besmettingen, nieuwe maatregelen, nieuwe protesten – na die eerste zomer zouden 
betogers nog regelmatig de straat op gaan.  

Een van de grootste betogingen van de afgelopen maanden vond begin december plaats in 
Wenen, waar 40.000 mensen protesteerden tegen een lockdown en een (aangekondigde) 
vaccinatieplicht. Ook daar trokken (extreem)rechtse partijen op met vaccinsceptici. 
‘Ongevaccineerd = natuurlijke gezondheid’ naast ‘wij zijn het volk.’ 

Ook Brussel was afgelopen maand diverse keren het toneel van protesten tegen strengere 
maatregelen. En ook hier: uiteenlopende groepen uitten hun onvrede. Maarten Vansteenkiste, 
hoogleraar psychologie aan de Universiteit Gent, stelt dat onvrede met het coronabeleid een 
uitlaatklep kan zijn voor bestaande frustraties. 

Daarbij maakt hij onderscheid tussen twee soorten verzet. ‘Er is een rebelsere vorm, waarbij 
men zich afzet tegen de autoriteiten en het hele coronabeleid. En een meer reflectieve vorm, 
selectiever in het verzet en met een constructievere opstelling.’ 

Vansteenkiste legt het uit aan de hand van twee betogingen, allebei in Brussel. Bij de ene ging 
vooral de cultuursector de straat op. Daar droegen veel mensen mondkapjes en werd afstand 
gehouden. Bij de andere waren het vooral vaccinsceptici. Daar hielden betogers geen rekening 
met afstandsregels of een mondkapjesplicht. 

‘Daarin schuilt een belangrijk onderscheid,’ zegt Vansteenkiste. ‘De cultuursector is erg 
gemotiveerd om activiteiten op een veilige wijze te laten verlopen. Vaccinsceptici willen het 
liefst dat alle regels onmiddellijk worden opgeheven.’ 
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De cultuursector kwam in opstand tegen specifiek beleid, bij die andere groep leeft een diepere 
frustratie. 

In Duitsland bestaan regionale verschillen tussen de achtergrond van de betogers, vertelt 
Jürgens. In de rijke, zuidelijke deelstaten Beieren en Baden-Württemberg is het geloof in 
alternatieve geneeswijzen een belangrijke reden voor de lage vaccinatiegraad. In het 
zuidoosten, met name in Saksen, is de vaccinscepsis opgepikt door de rechtse Alternative für 
Deutschland (AfD) – een gebied waar wantrouwen bestaat tegen alles uit ‘Berlijn.’ 

‘Inmiddels zijn de betogingen kleinschaliger,’ zegt Jürgens. Vorige maand kwamen 10.000 
betogers samen in Rostock, in Hamburg was 8000 man op de been. Aanzienlijke aantallen, 
maar minder dan de 30.000 mensen die anderhalf jaar geleden door Berlijn trokken. 
‘Extreemrechts is steeds aanweziger, het lijkt erop dat ze andere betogers toch een beetje 
hebben afgeschrikt.’ Bron: Het Parool, 3 januari 2022.  

Kabinet wil coronabewijs per 1 februari voorzien van verloopdatum 

Het vaccinatiebewijs in Nederland moet vanaf 1 februari een verloopdatum krijgen, die gelijke 
tred houdt met de rest van Europa. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt een 
uitspraak van vertrekkend coronaminister Hugo De Jonge vanmiddag daarover.  

Het kabinet ‘heeft de inzet’ om de geldigheidsduur van ons coronatoegangsbewijs gelijk te 
trekken met het Europese Digitaal Corona Certificaat. De geldigheid daarvan wordt per 1 
februari teruggebracht tot negen maanden na de laatste oorspronkelijke vaccinatiereeks, zo 
is al besloten. 

‘Daarom is het ook zo belangrijk om je booster te halen: om weer beschermd te zijn, maar je 
hebt hem straks ook nodig voor het coronatoegangsbewijs en om te kunnen reizen’, legt een 
VWS-woordvoerder uit. 

Een geldigheidsduur voor het vaccinatiebewijs na een boosterprik is er nog niet. Dat kan ook 
niet, omdat nog niet duidelijk is hoe lang deze prik ons zal beschermen tegen eventuele nieuwe 
varianten van het coronavirus.  

Om de geldigheidsduur van de vaccinatiebewijzen in lijn met Europa te kunnen terugbrengen, 
is een wijziging van de bestaande regels nodig. Die wijziging wordt op korte termijn aan de 
Tweede Kamer gestuurd. 

Enkele landen vereisen nu al een gezette boosterprik voor toegang, of kondigen die aan. 
Nederland vindt het wenselijk dat de gang van zaken met de coronatoegangsbewijzen in heel 
Europa gelijkwaardig is. 

Momenteel is het nog mogelijk om in ons land voor onbeperkte tijd een coronatoegangsbewijs 
te krijgen door middel van een geldig vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een zeer recent 
testbewijs. Bron: AD, 3 januari 2022. 

Ernst Kuipers kent de zorg als geen ander, maar wat gaat hij anders doen als 
minister van VWS? 

Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is Ernst Kuipers (62) in de coronapandemie 
bijna wekelijks op televisie te zien. Nu wordt hij namens D66 de opvolger van Hugo De Jonge als 
minister van Volksgezondheid. Maar wat gaat Kuipers als minister anders doen?  

Het kale hoofd met de staalblauwe ogen van Ernst Kuipers in het Erasmus MC werd een 
vertrouwd beeld tijdens de coronapandemie. De ‘beddenbaas’ stond voor een leger 
journalisten met achter hem het coronadashboard met de cijfers van de coronabesmettingen 
en de aantallen patiënten. Op alle vragen gaf hij geduldig antwoord. Of hij dat geduld in de 
Tweede Kamer ook gaat hebben wordt door vrienden betwijfeld. ‘Ernst heeft weinig op met 
kletskoek en onzin. Hij is gewend om met professionals te werken,’ zegt Jaap Fogteloo, vriend 
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van Kuipers en internist bij het LUMC. ‘Als je de opportunistische vragen hoort die aan De 
Jonge worden gesteld door politici die niets van zorg afweten, dan wordt dat voor Ernst wel 
een uitdaging.’  

Kuipers heeft een lange indrukwekkende carrière en is wereldwijd de meest geciteerde MLD-
arts geweest door zijn wetenschappelijke publicaties. Hij werd hoogleraar en zette het 
landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker op de kaart. In 2013 stapte hij uit de 
patiëntenzorg en werd bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. Met daarnaast nog een 
duizelingwekkend aantal nevenfuncties. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg 
(LNAZ) was hij het die aan het begin van de coronapandemie inzag dat er een landelijke 
patiëntenspreiding moest komen. Arold Reusken, directeur van het LNAZ, weet dat nog goed. 
‘Ernst zei, toen het in Brabant over begon te lopen met patiënten: dit moeten we landelijk 
doen. Nu is het Brabant, straks is het een andere regio. Binnen een weekend had hij de juiste 
mensen aan tafel. Het LCPS ontstond, waarmee hij echt heeft voorkomen dat de zorg vastliep.’ 

De superlatieven zijn niet van de lucht, als collega's, vrienden, bekenden over Kuipers 
vertellen, unaniem vinden ze hem geknipt voor de job. Ze noemen zijn inhoudelijkheid, 
betrouwbaarheid, kennis, vooruitziende blik, bescheidenheid, zijn energie en humor. ‘Ik ken 
niemand met zoveel energie, ik ga hem echt enorm missen,’ zegt Joke Boonstra, die sinds vier 
jaar met hem in de Raad van Bestuur van het Erasmus MC zit. ‘Hij lijkt me bij uitstek geschikt 
voor het ministerschap.’ Ze denkt dat het hem gaat helpen vakminister te zijn, nu de 
schijnwerpers zo op de zorg gericht zijn. Maar, zegt ze, het afbreukrisico is groot, het 
ministerschap is geen gelopen race. IJdelheid is hem vreemd. Frustratie kent hij amper. Hij 
is taai en houdt zijn doel goed voor ogen. ‘Hij kan goed uitleggen aan iedereen wat we aan het 
doen zijn.’  

Geen andere bestuurder zat zoveel op de ic om met patiënten en personeel te praten als hij, 
weet ze. Ze herinnert zich een ochtendvergadering met de Raad van Bestuur waar Kuipers 
een mail voorlas van de ouders van een 16-jarig meisje dat zelfmoord had gepleegd, waarin ze 
hem bedankten voor de goede zorg ondanks de coronacrisis. Kuipers was tot tranen geroerd. 
‘We zaten daar allemaal stil te zijn, geëmotioneerd door Ernst, maar ook omdat we allemaal 
dachten: hier werken we dus zo hard voor. Om dit te kunnen doen.’  

 

@ ANP  In 2013 stapte werd Kuipers bestuursvoorzitter van het Erasmus MC  
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Iemand die het omgekeerd deed, vanuit de politiek richting een bestuurspost bij het VUmc is 
Wouter Bos. ‘Dan mis je dus de kennis als arts, maar goed, ik wist weer wel wat van financiën. 
Ernst kan straks als minister putten uit ervaring en dat is een enorm voordeel ten opzichte 
van de huidige minister.’ Bos denkt dat Kuipers sneller zelf analyses kan maken zonder dat 
hij uitgebreid gebrieft moet worden. Ook zal het helpen dat hij als arts zijn inbreng heeft in 
de ministerraad. Els Borst had destijds ook in het veld veel gezag doordat ze arts was. 
Bovendien heeft hij de bestuurlijke ervaring als zorgbestuurder. ‘Maar hij mist de politieke 
ervaring. In de politiek is er een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Als er 
besloten is dat een plus een drie is, moet je daarmee werken. En dat is vaak ontzaglijk 
moeilijk.’ 

Bos heeft een zeer hoge pet op van Kuipers, maar ook hij zal straks aan zijn achterban moeten 
uitleggen dat de zorg onbetaalbaar gaat worden. De grootste gemiste kans volgens Bos is dat 
er niet twee ministers zijn. Dat Kuipers coronaminister en minister van VWS in één is. ‘Je zag 
dat Hugo De Jonge als verantwoordelijk minister niet goed gecommuniceerd heeft richting de 
samenleving. Daardoor kwam er wantrouwen ten opzichte van het beleid.’ Kuipers zal dat 
beter gaan doen, denkt hij. ‘Ik hoop dat de witte jas hem zal helpen.’ 

In het gezin Kuipers, met  vijf jongens van wie Ernst de oudste was stond het altijd voorop dat 
je je maatschappelijk moest inzetten. Gebruik je talenten en doe dat goed, was het credo. In 
het kleine dorpje Creil had vader Kuipers een huisartsenpraktijk, waar patiënten aan huis 
kwamen. De op een na oudste broer Edgar denkt dat als zijn vader nog geleefd had, hij heel 
trots op Ernst was geweest. ‘Zelf vind ik het heel prettig dat Ernst deze ministerspost gaat 
doen. Hij is betrouwbaar, eerlijk en heel goed in zijn vak. Als hij iets aanpakt, gaat hij ervoor.’ 

Volgens broer Edgar heeft het Kuipers gevormd dat hun vader al op 62-jarige leeftijd overleed. 
Er kwam meer verantwoordelijkheid op zijn schouders terecht. De broers onderling praten 
niet zo over hun professionele carrières. ‘We appen over de honden, die we allemaal hebben, 
we hebben dezelfde humor, we zijn broers, no matter what. We houden privé en professioneel 
gescheiden, dus nee, Ernst zou nooit appen dat hij een ministerspost krijgt.’ Edgar vindt het 
mooi om te zien dat zijn broer nu het verschil gaat maken. ‘Zo zijn we ook opgevoed. Ernst wil 
helpen, impact maken. Dat drijft hem. Het materiële en de bekendheid, die had hij liever niet 
gehad.’  

Dat een vakminister hele andere keuzes kan maken dan een politiek bestuurder is een ding 
dat zeker is, vindt Fogteloo. Hij noemt de trage start van de boostervaccinaties als voorbeeld. 
‘Hugo De Jonge had het heel zwaar op deze post in een crisis. Ernst zou zeker de voorzitter 
van de Gezondheidsraad hebben overtuigd, dat er eerder met de boostercampagne begonnen 
moest worden.’ Dat is, denkt hij, omdat Kuipers met zo'n voorzitter als gelijke zou kunnen 
spreken. ‘De Jonge staat op achterstand, terwijl hij moeilijke besluiten moet nemen met grote 
maatschappelijke gevolgen.’ 

Niemand is verrast over Kuipers’ stap naar het ministerschap. ‘Zie je wel, we zeiden het toch 
altijd al?’ Dat appte maagleverdarmarts Lisanne Holster naar Kuipers, toen ze hoorde dat hij 
voor de ministerspost gevraagd was. Ze promoveerde in 2014 cum laude bij hem. Voor zijn 
afscheid in 2013 als afdelingshoofd van de afdeling maagdarmleverziekten van het Erasmus 
MC maakte ze samen met een aantal andere promovendi de glossy ‘Ernst.’ Op de laatste 
bladzijde stond de vooruitblik in het volgende nummer: ‘Ernst Kuipers vertelt over zijn nieuwe 
functie als minister van Volksgezondheid.’ 

Ja, lacht ze nu. ‘We voelden dat allemaal zo. Iemand als Ernst is zo bijzonder, die kom je maar 
één keer in je leven tegen. Toen was hij al zo maatschappelijk betrokken en breder bezig, met 
preventie en kwaliteit van leven. Hij kon jonge mensen laten floreren door zelf een stap opzij 
te doen.’ Zo liet hij haar in zijn plaats naar een congres in Lissabon gaan om daar te spreken. 
‘Maar niet zonder dat hij me heel goed hielp, zodat ik daar niet door het ijs zou zakken.’ 
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Toch is het niet allemaal hosanna. Op de werkvloer van het Erasmus MC zou Kuipers bekend 
staan als een kille manager die geen oog heeft voor zijn personeel, vertelt een lid van het 
actiecomité van de FNV dat actievoerde voor een betere cao en dat vanwege ‘de angstcultuur’ 
niet met naam genoemd wil worden. ‘Eigenlijk werd er met zoveel woorden gezegd dat we niet 
moesten zeuren. Als er nog tijd voor koffie was, dan kon er nog een bed bij.’ 

Ook kritisch is epidemioloog Amrish Baidjoe, die de voorspellingen van Kuipers wisselvallig 
als het weerbericht noemt. Kuipers zei in een talkshow dat de avondklok niet gewerkt heeft. 
‘Maar hij wilde geen cijfers delen om het te bewijzen. Juist in dit klimaat moet je terughoudend 
zijn met uitspraken en als je ze doet moet je cijfers paraat hebben,’ vindt Baidjoe. Toch is het 
volgens hem bijzonder verstandig dat Kuipers minister wordt. ‘Hij zal beter begrijpen wat er 
nodig is dan Hugo De Jonge, die niets met zorg heeft. Signalen uit de zorg worden sneller 
serieus genomen als Kuipers het zegt.’ Bovendien, denkt hij, is iemand zonder technische 
kennis zoals De Jonge vatbaarder voor lobby’s.  

Maar Kuipers zit er niet voor zichzelf, want hij kan al lang stoppen met werken en de wereld 
rondzeilen. Hij doet dit voor de maatschappij, zegt Maarten Frissel, al 35 jaar vriend en zelf 
directeur van een middelbare school. Dat bewondert hij in hem. ‘Als ik een halve dag zijn leven 
zou moeten leiden zou ik er al aan onderdoor gaan. Maar hij kan dat, hij kan uitzonderlijk 
goed omgaan met druk en stress.’ 

Onomstreden is Kuipers niet. Volgens Frissel heeft hij vijanden gemaakt doordat hij 
beslissingen genomen heeft in de medische sector. Zo mochten bepaalde moeilijke 
hartoperaties alleen nog in het Erasmus gedaan worden. Ook de fusie tussen de TU Delft en 
het Erasmus heeft voor veel verzet gezorgd. ‘En toch is het gebeurd. Ernst laat heilige huisjes 
sneuvelen als hij weet dat het beter is voor de gezondheidszorg.’  

Zijn kracht is dat hij altijd vele stappen vooruit denkt, verder dan iedereen om hem heen, 
denkt Frissel. ‘Hij is een enorme strateeg. Hij heeft het overzicht, meer dan wie ook. Ernst 
heeft haast, hij heeft een agenda en hij weet dat hij het beter kan gaan doen. Je moet van 
goede huize komen wil je hem tegenhouden.’ Of het hem gaat lukken? Lachend: ‘Dat is 
de million dollar question.’ Bron: Het Parool, 3 januari 2022. 

Dierbare tradities en gewoontes zouden wel eens definitief kunnen 
verdwijnen 

Dierbare tradities en gewoontes zouden wel eens definitief kunnen verdwijnen, als de 
bevolking zich niet aanpast aan de aanwezigheid van corona. ‘We zullen offers moeten brengen 
en bereid zijn te veranderen', zegt burgemeester Paul Depla van Breda in zijn 
nieuwjaarstoespraak. ’Want als we ons leven meer en meer in het teken laten staan van wat 
we niet kunnen dankzij het virus, dan worden we murw. Dan gooit corona steeds weer roet in 
het eten’, aldus de burgemeester.  

Na bijna twee jaar crisis ziet Depla dat ‘samenleven niet langer vanzelfsprekend is’: ‘We zien 
ons eigen leed en ons eigen gemis, maar ook wat anderen anders zouden moeten doen. Dat 
helpt ons niet verder. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.’ 

De oplossing om de samenleving weer enigszins op de rails te krijgen: bereidheid om te 
veranderen. ‘Simpelweg omdat dierbare zaken wel eens definitief kunnen verdwijnen als we 
dat niet doen’, waarschuwt Depla. Bron: AD, 3 januari 2022.  

Curaçao heeft vandaag nieuwe maatregelen aangekondigd  

De Curaçaose minister-president Gilmar 'Pik' Pisas heeft vandaag nieuwe maatregelen 
aangekondigd om verdere toename van het aantal coronabesmettingen op het eiland tegen te 
gaan. De avondklok gold sinds anderhalve maand van drie uur 's nachts tot half vijf 's 
ochtends. Vanaf dinsdag geldt voor alle gelegenheden dat ze uiterlijk om middernacht de 
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deuren moeten sluiten. Tussen een uur en half vijf mag niemand zonder speciale toestemming 
de straat op.  

Verder mogen binnen-evenementen alleen nog doorgaan met maximaal vijftig mensen en is 
een mondkapje verplicht. Evenementen die in de openlucht plaatsvinden mogen tot maximaal 
75 bezoekers toelaten, het dragen van een mondkapje wordt daarbij aangeraden. In 
restaurants mogen mensen die niet tot dezelfde familie behoren met niet meer dan vier 
personen aan een tafel zitten.  

De maatregelen zijn een gevolg van de forse toename van het aantal coronabesmettingen. 
Zondag waren er 4039 besmettingen geregistreerd, een week eerder waren dat er nog 1131. 
En een week daarvoor betrof het 216. Het aantal coronapatiënten dat moet worden 
opgenomen in het ziekenhuis was de afgelopen tijd relatief laag, zo stelde Pisas. Zondag waren 
zeventien coronapatiënten opgenomen, waarvan acht op de intensive care. 

Het lokale CMC-ziekenhuis kampt echter met een personeelstekort, dat komt onder meer 
doordat ook ziekenhuispersoneel besmet is geraakt. Volgens Pisas wordt met Nederland 
overlegd over personele hulp aan het ziekenhuis, zoals in 2020 en 2021 ook al gebeurde. 
Verder zal gebruik worden gemaakt van derde- en vierdejaars studenten van de lokale 
verplegersopleiding. Bron: AD, 3 januari 2022.  

In diverse steden in het noorden en oosten van Duitsland zijn duizenden 
demonstranten vanavond de straat opgegaan 

In diverse steden in het noorden en oosten van Duitsland zijn duizenden demonstranten 
vanavond de straat opgegaan om te betogen tegen en voor de coronamaatregelen. 

In het stadje Freiberg (Saksen), niet ver van Dresden, doorbraken ettelijke honderden betogers 
een cordon van de politie en rukten op naar het centrum, onder het roepen van leuzen als 
'Wij zijn met meer' en 'Vrijheid, geen dictatuur.’ De politie meldt op Twitter dat een deel van 
de demonstranten kon worden tegengehouden; van twintig mensen wordt de identiteit 
gecontroleerd.  

De regionale omroep MDRAktuell meldt verder demonstraties in steden als Dresden, Leipzig, 
Hoyerswerda en Bautzen. In die plaatsen zouden volgens de politie minstens 8000 man op de 
been zijn. 

De tegenstanders van de coronamaatregelen dragen over het algemeen geen mondkapjes. Hun 
aantal is vele malen groter dan de voorstanders van het beleid ter beteugeling van corona. 
Bron: AD, 3 januari 2022.  

Geen grote versoepelingen vanaf volgende week 

Het ligt niet voor de hand dat er vanaf volgende week alweer grote versoepelingen van de 
coronamaatregelen mogelijk zijn. Dat zei infectieziektendeskundige en lid van het Outbreak 
Management Team (OMT) Marc Bonten in Nieuwsuur. Volgens Bonten is vanwege de 
Omikron-variant nog altijd voorzichtigheid geboden en moeten mensen 'niet te veel hoop' 
hebben dat alle maatregelen van tafel kunnen. 

Vrijdag komt het OMT weer bij elkaar om het kabinet te adviseren. Mede op basis van dat 
advies wordt een week later een besluit genomen over een eventuele verlenging van de 
lockdownmaatregelen zoals die nu gelden. Bonten wilde niet zeggen hoe groot de kans is dat 
die maatregelen wat het OMT betreft niet langer nodig zijn, maar zei wel dat grote 
versoepelingen niet voor de hand liggen. ‘Als er ruimte is voor versoepeling, denk ik dat het 
OMT zal zeggen: ga dat in kleine stapjes doen en ga steeds kijken wat er gebeurt.’  

Bonten zei te hopen dat wetenschappers de komende dagen nog meer informatie over de 
Omikron-variant van het virus kunnen delen. Duidelijk is dat deze variant besmettelijker is, 
maar mensen minder ziek lijkt te maken. Het is nog de vraag in hoeverre mensen die met deze 
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virusvariant besmet zijn de zorg nog kunnen overbelasten. Het is volgens hem 'cruciaal' dat 
genoeg mensen een boosterprik nemen om de zorgpiek zo laag mogelijk te houden. Bron: AD, 
3 januari 2022. 

Patiënten die moeten worden opgenomen in het Radboudumc krijgen 
PCR-test 

Patiënten die moeten worden opgenomen in het Radboudumc in Nijmegen, krijgen vanaf 
donderdag standaard een PCR-test. Dat heeft het academische ziekenhuis maandag laten 
weten. Een positieve uitslag betekent niet dat de opname niet doorgaat, maar wel dat de 
patiënt op een aparte kamer in isolatie wordt geplaatst. 

Door het afnemen van de test wil het ziekenhuis voorkomen dat patiënten het coronavirus 
ongemerkt onder de leden hebben en daardoor verspreiden door het ziekenhuis. 

Als de patiënt geen klachten heeft bij binnenkomst, gelden er geen strengere maatregelen. Hij 
of zij mag gewoon op de afdeling liggen bij andere patiënten en ook bezoek ontvangen. Pas als 
de test onverhoopt een positieve uitslag heeft, gaat het strenge regime in. 

Het Radboudumc is niet het eerste ziekenhuis in Nederland dat de verplichte PCR-test invoert. 
Ook een paar specialistische ziekenhuizen - zoals het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in 
Amsterdam - doen dit al. Bron: AD, 3 januari 2022.  

Flink meer nieuwe besmettingen rond jaarwisseling, drie sterfgevallen 
door corona gemeld 

Oost-Nederland ging het nieuwe jaar in met 1723  positieve coronatesten. Een getal dat ruim 
300 hoger lag dan een etmaal eerder. De veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland meldde 
twee sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting. In de veiligheidsregio Flevoland kwam 
één persoon door een besmetting om het leven. 

In de gemeente Voorst kon 149.3 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld worden. In 
absolute aantallen gaat dat om 20 mensen. Dat was daarmee verhoudingsgewijs het hoogste 
aantal voor dit deel van het land voor vandaag. Gevolgd door de gemeenten Putten (147,8, 
absoluut 36 personen) en Elburg (145,1, absoluut 34 personen). Verder verslechterde de 
situatie in Lelystad (111,5, absoluut 89 personen) en de gemeenten Apeldoorn  (118,9, 196 
personen), Epe (123,5, absoluut 41 personen),  Heerde (106,5, absoluut 20 personen), 
Zutphen (130,9, absoluut 63 personen) en Olst-Wijhe (125,3, absoluut 23 personen).  

De situatie verbeterde in onder andere Meppel (Van 104,7 gisteren naar 40,7 per 100.000 
inwoners, in absolute aantallen van 36 naar 14 personen). Verder ging het beter in Dalfsen, 
Zeewolde en Nijkerk. Daar daalde het aantal meldingen van positieve tests.  

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland rapporteerde in zijn geheel 884 positieve tests 
(gisteren: 544). De veiligheidsregio IJsselland noteerde 392 positieve tests (gisteren nog 433) 
en de veiligheidsregio Flevoland meldt 447 positieve tests (gisteren: 391). 

Opnieuw stijgt het aantal nieuwe coronagevallen. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 
zijn 15.667 positieve tests geregistreerd. Voor een zaterdag is dat 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) 
95.467 meldingen van positieve tests. Dat is tien procent meer dan in de zeven dagen ervoor.  

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld, is gedaald tot 1660. Dat 
is het laagste niveau sinds 10 november, bijna twee maanden geleden. In de afgelopen dag 
zijn 119 ziekenhuisbedden vrijgekomen. 
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Verpleegafdelingen behandelen zaterdag 1188 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Voor het eerst sinds 7 november komt dat aantal onder 
de 1200 uit, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Binnen een maand is het aantal patiënten op die zalen met meer dan 1000 gedaald. 

Op de intensive cares liggen nu in totaal 472 coronapatiënten. Van hen worden 13 in 
Duitsland behandeld, evenveel als op vrijdag. Bron: De Stentor, 3 januari 2022.  

’Geboortegolfje’ door corona: er zijn nu 17,6 miljoen Nederlanders 

Er zijn meer Nederlanders dan ooit. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. De bevolking groeide in 2021 met naar schatting 118.000 inwoners zodat 
het totaal aantal Nederlanders op 17,6 miljoen uitkomt. Dat komt onder meer door een 
corona-geboortegolfje. 

 

Ⓒ Vidiphoto 

Het aantal inwoners van ons land groeide met vijftigduizend meer ten opzichte van 2020. De 
reden daarvan is te vinden in een hoger aantal immigranten tegen een lager aantal emigranten 
én er werden afgelopen jaar dus méér kinderen geboren. Hoewel relatief hoog – ruim 168 
duizend – bleef het sterftecijfer van 2021 nagenoeg gelijk met het jaar daarvoor. Daarmee is 
de bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona. 

Ondanks een groei, gaat 2021 niet over ’topjaar’ 2019 heen. Destijds kwamen er 125 duizend 
nieuwe Nederlanders bij. Wat dat betreft was 2020 een mager jaar. Toen halveerde de 
bevolkingsgroei nog ten opzichte van 2019 door lagere buitenlandse migratie en was er geen 
’natuurlijke aanwas’ (geboorte minus sterfte), zoals het CBS dit fenomeen omschrijft. Het 
onderzoeksbureau houdt qua cijfers overigens een slag om de arm omdat definitieve 
statistieken ’door ontwikkelingen in de laatste weken van het jaar’ nog kunnen veranderen. 

De vraag die op veel lippen brandt: zijn er door lockdowns en thuiswerken nou meer of minder 
baby’s geboren? De cijfers wijzen in elk geval naar boven. Zien sinds 2013 jaarlijks gemiddeld 
zo’n 170 duizend baby’tjes het levenslicht. De verwachting is dat 2021 met 180 duizend 
nieuwe staatsburgers in de boeken verdwijnt. 
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’Vanaf februari worden er elke maand meer kinderen geboren dan in dezelfde maand van 
2020. Door het hogere geboortecijfer groeit de Nederlandse bevolking in 2021 naar 
verwachting met ruim 11 duizend inwoners door natuurlijke aanwas. In 2020 hielden sterfte 
en geboorte elkaar nog in evenwicht’, aldus de statistici van het CBS. 

Is er een babypiek als gevolg van lockdown? Dick ter Steege van het CBS lacht als hij de vraag 
krijgt voorgelegd: „Het was de meest gestelde vraag vorig jaar: krijgen we een babyboom als 
gevolg van corona en lockdowns? Wij gaan nóóit zeggen dat het door corona komt, maar er 
zijn wel aanmerkelijk meer kinderen geboren dan in 2020. Om die reden hebben we zelfs een 
informatief filmpje met hoofdsocioloog Tanja Traag over dit onderwerp op de site geplaatst.’ 
Traag spreekt in de video over een ’geboortegolfje’ en zeker niet over een ’boom.’ Ter Steege 
vult aan: „Een babyboom noemen we het nog niet, maar er zijn wel substantieel meer kinderen 
geboren. Corona kan hierbij zeker een rol spelen: thuiswerken maakt de combinatie werk en 
zorg makkelijker en onbekommerd verre reizen maken, zit er voorlopig toch niet in.’ 

Niet geheel onverwacht, is de statistiek dat de sterfte ook het afgelopen jaar relatief hoog ligt. 
Ruim 168 duizend mensen overleden. Zo lag het sterftecijfer tijdens de derde golf aan het 
begin van 2021 boven het gemiddelde. 

Sinds 2005 neemt het aantal immigranten jaarlijks toe. De raming komt uit op ruim 245 
duizend. Dat is 38 duizend meer dan in 2020. Omdat er ook mensen emigreren verwacht het 
CBS dat er per saldo 107 duizend inwoners bij komen door buitenlandse migratie. In 2020 
waren dat er 68,4 duizend. Bron: De Telegraaf, 3 januari 2022. 

Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona 

De Nederlandse bevolking groeide in 2021 met naar schatting 118 duizend inwoners, tot bijna 
17,6 miljoen. De groei was 50 duizend hoger dan de toename van het aantal inwoners in 2020. 
Er kwamen meer immigranten naar Nederland, terwijl minder mensen het land verlieten. Er 
overleden ongeveer net zo veel mensen als in 2020, maar er werden meer kinderen geboren. 
Dat blijkt uit de meest recente ramingen van het CBS. 

In 2020 halveerde de bevolkingsgroei nog ten opzichte van 2019: de groei door buitenlandse 
migratie was lager, en er kwamen geen inwoners bij door natuurlijke aanwas (geboorte minus 
sterfte). In 2021 trok de bevolkingsgroei weer aan. De bevolkingsgroei in 2021 zal naar 
verwachting lager uitkomen dan in 2019 (125 duizend), maar hoger dan in de jaren daarvoor 
(rond 100 duizend). De definitieve cijfers  kunnen nog veranderen door ontwikkelingen in de 
laatste weken van het jaar. 

Het aantal mensen dat overleed was in 2021 opnieuw relatief hoog, met naar verwachting 
ruim 168 duizend overledenen. Sinds begin augustus ligt de sterfte boven de verwachte 
sterfte, en ook aan het begin van het jaar - tijdens de derde golf van de coronapandemie – 
overleden meer mensen dan verwacht voor die periode. 

Er werden meer kinderen geboren dan in voorgaande jaren. Sinds 2013 worden er jaarlijks 
rond de 170 duizend kinderen geboren, in 2021 zijn dit er naar verwachting bijna 180 
duizend. Vanaf februari worden er elke maand meer kinderen geboren dan in dezelfde maand 
van 2020. Door het hogere geboortecijfer groeit de Nederlandse bevolking in 2021 naar 
verwachting met ruim 11 duizend inwoners door natuurlijke aanwas. In 2020 hielden sterfte 
en geboorte elkaar nog in evenwicht. 

In 2021 vestigden zich volgens de laatste raming ruim 245 duizend immigranten in 
Nederland, 38 duizend meer dan in 2020. Dit aantal is vergelijkbaar met 2018 (244 duizend), 
maar lager dan in piekjaar 2019 (269 duizend). Omdat er in 2021 minder mensen uit 
Nederland emigreerden (139 duizend, tegen 153 duizend in 2020), is het migratiesaldo 
(immigratie minus emigratie) wel bijna gelijk aan dat van 2019. Naar verwachting komen er 
per saldo bijna 107 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie, in 2020 waren dat 
er 68,4 duizend. 
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Sinds 2005 neemt het aantal immigranten jaarlijks toe. Omdat een deel van de immigranten 
het land weer verlaat, nam ook het aantal emigranten toe. In 2020 vestigden zich minder 
mensen vanuit het buitenland, waardoor er in 2021 ook minder mensen vertrokken. De 
immigranten die wel kwamen vertrokken ook minder snel. 

Uit alle werelddelen vestigden zich in 2021 per saldo meer buitenlandse migranten in 
Nederland dan in 2020, maar het aantal Nederlandse migranten nam af. Tot 1 december 
vertrokken 3,2 duizend meer inwoners met een Nederlandse achtergrond dan er 
terugkeerden. Vooral het aantal immigranten was lager: 17,6 duizend, tegenover rond 23,5 
duizend in de jaren voor 2021. Na het uitbreken van de coronapandemie begin 2020 nam het 
aantal immigranten nog toe, terwijl het aantal emigranten afnam. Daardoor was het 
migratiesaldo van deze groep in 2020 positief, terwijl dit in voorgaande jaren meestal negatief 
was. 

In 2021 nam het aantal Nederlandse emigranten weer toe, al bleef dit aantal nog achter ten 
opzichte van de jaren voorafgaand aan de coronacrisis. 

Ongeveer de helft van de mensen die er in 2021 per saldo bij kwamen door buitenlandse 
migratie, heeft een Europese achtergrond. Ruim een kwart van de migranten heeft een 
Aziatische achtergrond. Tot 1 december was het migratiesaldo van deze groepen weer groter 
dan in dezelfde periode van pre-coronajaar 2019. Onder migranten uit Afrika, Amerika en 
Oceanië was het migratiesaldo tot 1 december 2021 lager dan in 2019. Bron: CBS, 4 januari 
2022. 

Aantal positieve coronatesten is met 35 procent gestegen 

Het aantal positieve coronatesten is met 35 procent gestegen in vergelijking met de week 
ervoor. Nagenoeg evenveel mensen werden getest door de GGD.  

De daling in de ziekenhuisopnames vlakt af. In de afgelopen week belandde 14 procent minder 
nieuwe patiënten met corona in het ziekenhuis dan in de week ervoor. Op de ic's daalde het 
aantal opnames met 16 procent in vergelijking met de week daarvoor. 

Sinds eind december veroorzaakt de Omikron-variant de meeste SARS-CoV-2 besmettingen 
in Nederland. Deze virusvariant verspreidt zich aanzienlijk sneller dan de deltavariant. Het 
meest recente reproductiegetal van 20 december, gebaseerd op het aantal positieve 
coronatesten, lag voor het eerst sinds half november 2021 weer volledig boven de 1.  

Het meest recent berekende reproductiegetal (de R) van Omikron is 1.87, zo bleek uit een 
OMT-advies van vanmorgen. Dat betekent dat iemand die het virus bij zich draagt, gemiddeld 
bijna twee anderen besmet. Dat leidt ertoe dat de ziekenhuizen nog altijd met een grote stroom 
patiënten te maken kunnen krijgen. Met de heropening van de basis- en middelbare scholen 
die gisteren werd aangekondigd, rekenen de experts op een toename van het aantal patiënten 
in het ziekenhuis vanaf half januari, met eind januari of begin februari een piek. 

De komende tijd zal, met een snel oplopend aantal besmettingen door Omikron, het aantal 
ziekenhuisopnames weer toe kunnen nemen. Ook als de Omikron-variant bij een kleiner deel 
van de besmette mensen voor ernstige ziekte zorgt. 

Het RIVM adviseert daarom verspreiding van het virus en daarmee ziekenhuisopnames te 
voorkomen door je aan de geldende (basis)maatregelen te houden, óók als je gevaccineerd 
bent. ‘Laat je vaccineren als je dat nog niet hebt gedaan en haal de booster om je bescherming 
weer een oppepper te geven’, is het verzoek.  

Het aantal patiënten met Covid-19 dat werd opgenomen in het ziekenhuis, daalde in de 
afgelopen week minder snel dan in de twee weken ervoor. In de afgelopen week werden 981 
coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een afname van 14 procent vergeleken met 
een week eerder. In de weken van 21 en van 28 december rapporteerde het RIVM nog een 
daling van 33 en 26 procent. Er werden in de afgelopen week 164 nieuwe coronapatiënten 
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opgenomen op de ic's, een afname van 16 procent vergeleken met de week ervoor. In laatste 
weken van december schommelde die daling nog tussen de 25 en 27 procent.  

De meeste mensen die op dit moment in het ziekenhuis liggen met corona zijn besmet in de 
periode dat de deltavariant het meest voorkwam in Nederland. De ziekenhuisopnames van 
patiënten met de Omikron-variant zullen de komende weken toenemen, verwacht het RIVM. 

Afgelopen week waren er 113.554 positieve testuitslagen, dat is 35 procent meer dan de week 
ervoor. Per 100.000 inwoners kregen 639 personen een positieve testuitslag. De meeste 
positieve testen werden gemeld in de leeftijdsgroepen 18 tot en met 29 jaar.  

In alle regio’s stijgt het aantal positieve testuitslagen, zo blijkt uit de nieuwe weekcijfers. Het 
hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners werd gemeld in Amsterdam-Amstelland 
(987), gevolgd door Kennemerland (858), Zaanstreek-Waterland (831) en Rotterdam-Rijnmond 
(722). Het laagste aantal positieve testuitslagen werd gemeld in Limburg-Noord (425). 

Het aantal mensen dat zich liet testen bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) bleef 
met ruim 354.000 ongeveer gelijk (plus 2 procent). Een positieve zelftest wordt vaker bevestigd 
bij de GGD. Van het totaal aantal afgenomen testen steeg dat aandeel van 13,5 naar 16,2 
procent afgelopen week. Van de positieve zelftesters kreeg 88,5 procent bij de GGD een 
bevestiging van het vermoeden dat zij corona onder de leden hadden. Van alle bij de GGD 
geteste personen steeg het percentage positief getesten in de afgelopen week van 23,4 procent 
naar 30,8 procent. 

Van de mensen met een positieve coronatest is van 6,5 procent bekend dat zij in de twee 
weken ervoor in het buitenland zijn geweest. Van alle Nederlanders die positief testten op 
corona na een buitenlandreis, ging liefst 20 procent naar wintersportmekka Oostenrijk. Op 
plek twee staat Frankrijk met 13 procent. En de derde plaats gaat met 11 procent naar België 
- waar veel Nederlanders naartoe gaan om te shoppen omdat daar de winkels wél open zijn. 
Duitsland scoort bijna net zo hoog (10,6 procent). Vandaag onthulde deze krant al dat het 
aantal besmettingen na een bezoek aan wintersportland Oostenrijk in één week tijd 
verzesvoudigde. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Het aantal positieve coronatesten is met 35 procent gestegen in vergelijking met de week ervoor. 
Nagenoeg evenveel mensen werden getest door de GGD. 

De daling in de ziekenhuisopnames vlakt af. In de afgelopen week belandden 14 procent 
minder nieuwe patiënten met corona in het ziekenhuis dan in de week ervoor. Op de IC daalde 
het aantal opnames met 16 procent in vergelijking met de week daarvoor. 

De regio Amsterdam is opnieuw koploper in het aantal positieve testen, met 839 besmettingen 
per 100.000 inwoners. Amsterdam-Amstelland wordt op de voet gevolgd door de daaraan 
grenzende regio’s Zaanstreek Waterland (750) en Kennemerland (775). In al die regio’s gaat 
de Omikron-variant al langer rond dan elders. 

Het meest recent berekende reproductiegetal (de R) van Omikron is 1,87, zo bleek uit een 
OMT-advies van dinsdagochtend. Dat betekent dat iemand die het virus bij zich draagt 
gemiddeld bijna twee anderen besmet. Dat leidt ertoe dat de ziekenhuizen nog altijd met een 
grote stroom patiënten te maken kunnen krijgen. Met de heropening van de basis- en 
middelbare scholen die gisteren werd aangekondigd, rekenen de experts op een toename van 
het aantal patiënten in het ziekenhuis vanaf half januari, met eind januari of begin februari 
een piek. 

Het RIVM adviseert daarom verspreiding van het virus en daarmee ziekenhuisopnames te 
voorkomen door je aan de geldende (basis)maatregelen te houden, óók als je gevaccineerd 
bent. ‘Laat je vaccineren als je dat nog niet hebt gedaan en haal de booster om je bescherming 
weer een oppepper te geven,’ zo klinkt het verzoek. 
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Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat van alle Nederlanders die positief testen op corona na een 
buitenlandreis, liefst 20 procent naar wintersportmekka Oostenrijk ging. Dinsdag werd 
bekend dat het aantal besmettingen na een bezoek aan wintersportland Oostenrijk in één 
week tijd verzesvoudigde. Een andere piek in besmettingen is te zien na bezoeken aan België 
- waar veel Nederlanders naar toe gaan om te shoppen omdat daar de winkels wél open zijn. 

Het aantal coronagevallen onder jongeren en jonge volwassenen stijgt snel. Verreweg de 
meeste besmettingen worden vastgesteld onder mensen van 15 tot en met 34 jaar. In de 
afgelopen week is het coronavirus vastgesteld bij 9402 mensen van 15 tot en met 19 jaar. Dat 
is het hoogste aantal voor die leeftijdsgroep sinds half juli, de piek van de vierde golf. 
Vergeleken met een week eerder steeg het aantal positieve tests onder die jongeren met iets 
meer dan 90 procent. 

Bij 20- tot en met 24-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 79 procent naar 13.764. 
Ook dat is het hoogste aantal voor die groep sinds half juli. Bij 25- tot en met 29-jarigen 
bedroeg de stijging 63 procent en bij 30- tot en met 34-jarigen 43 procent. 

Ook bij mensen van middelbare leeftijd neemt het aantal positieve tests toe. Zo steeg het 
aantal gevallen onder vijftigers met bijna 60 procent. 

Het aantal coronagevallen onder kinderen daalt juist snel. In de afgelopen week zijn iets meer 
dan 6000 kinderen van onder de 10 positief getest, 33 procent minder dan een week eerder. 
Bron: Het Parool, 4 januari 2022. 

België versoepelt vanaf komende maandag de regels voor quarantaine  

België versoepelt vanaf komende maandag, 10 januari, de regels voor quarantaine na nauw 
contact met een persoon die besmet is met het coronavirus, melden media in het land. De 
quarantaineperiode voor gevaccineerden wordt ingekort of in sommige gevallen zelfs helemaal 
geschrapt. 

Wie in de afgelopen vijf maanden zijn laatste prik heeft gehad, hoeft niet in quarantaine. Het 
gaat hierbij om de tweede en derde prik. Deze groep hoeft zich ook niet meer preventief te 
laten testen. 

Anderen moeten tien dagen in quarantaine, maar kunnen die vroegtijdig beëindigen door zich 
dagelijks te (laten) testen. Belgen die langer geleden zijn gevaccineerd kunnen vanaf de vierde 
dag uit quarantaine, niet-gevaccineerden vanaf de zevende dag. 

Daarnaast is besloten dat de isolatieperiode voor besmette mensen wordt verkort, van tien 
naar zeven dagen. Mensen zonder klachten mogen dan weer de deur uit op de voorwaarde dat 
ze middels een zelftest negatief testen op het coronavirus. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Update RIVM 

Na twee dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de 
Nederlandse ziekenhuizen dinsdag weer gedaald. In totaal liggen er nu 1693 patiënten met 
Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 37 minder dan 
maandag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Het aantal opgenomen Covidpatiënten is in de afgelopen weken flink gedaald. Half december 
lagen er nog zo'n 1000 patiënten meer in de ziekenhuizen dan nu. Precies een jaar geleden, 
op 4 januari 2021, waren het er 2845. Dat zijn er ruim 1150 meer dan nu. 

Op de intensive cares liggen momenteel 464 coronapatiënten, 11 minder dan een dag eerder. 
Dat waren er een jaar geleden nog 715. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal 
coronapatiënten afgelopen etmaal met 26 tot 1229. 
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In de afgelopen 24 uur werden er 28 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen werden 151 nieuwe patiënten binnengebracht. 

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 18.616 positieve uitslagen van coronatests 
geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 9 december, bijna een maand geleden. 

Amsterdam telde afgelopen etmaal 1636 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse 
gemeente zo veel positieve tests in een dag. 

Het aantal coronagevallen onder jongeren en jonge volwassenen stijgt snel. Verreweg de 
meeste besmettingen worden vastgesteld bij mensen van 15 tot en met 34 jaar. Dat komt naar 
voren uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. 

Afgelopen week is het virus vastgesteld bij 9402 mensen van 15 tot en met 19 jaar. Dat is het 
hoogste aantal voor die leeftijdsgroep sinds half juli, de piek van de vierde golf. Vergeleken 
met een week eerder steeg het aantal positieve tests onder die jongeren met iets meer dan 90 
procent. 

Bij 20- tot en met 24-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 79 procent naar 13.764. 
Ook dat is het hoogste aantal voor die groep sinds half juli. Bij 25- tot en met 29-jarigen 
bedroeg de stijging 63 procent en bij 30- tot en met 34-jarigen 43 procent. 

Ook bij mensen van middelbare leeftijd neemt het aantal positieve tests toe. Zo steeg het 
aantal gevallen onder vijftigers met bijna 60 procent. 

Het aantal coronagevallen onder kinderen daalt juist snel. In de afgelopen week zijn iets meer 
dan 6000 kinderen van onder de 10 positief getest, 33 procent minder dan een week eerder. 
Bron: AD, 4 januari 2022. 

Snel einde alle maatregelen onwaarschijnlijk volgens OMT, wat is wèl 
mogelijk? 

Het kabinet besluit komende week of de lockdown na 14 januari wordt verlengd. Volgens Marc 
Bonten, lid van het Outbreak Management Team, is het ‘onwaarschijnlijk’ dat geadviseerd 
wordt om in één klap met alle maatregelen te stoppen. Wat zijn de opties bij ‘stapje voor 
stapje’? 

Vrijdag komt de Utrechtse hoogleraar Marc Bonten opnieuw bijeen met het OMT, het team 
van experts dat het kabinet adviseert over de te nemen maatregelen. Uit een vandaag 
gepubliceerd advies (zie kader onderaan dit artikel) blijkt al dat het OMT nog veel gevaar ziet 
in de oprukkende Omikron-variant. Arts-microbioloog  Bonten waarschuwt daarom dat ‘we 
er niet op moeten rekenen dat de lockdown verdwijnt.’ ‘Het is onwaarschijnlijk dat wij, als we 
op maandag zeggen dat een deel van de scholen weer open gaat, op vrijdag zouden gaan 
zeggen: stop maar ineens met álle maatregelen.’ 

Volgens het OMT-lid ‘moeten mensen er niet te veel hoop op hebben dat dat ons advies zal 
zijn.’ Volgens Bonten is Nederland wat dat betreft ook door schade en schande wijs 
geworden. ’Twee keer eerder hebben versoepelingen zich vertaald in forse stappen: in juni én 
september, alleen beide keren moesten we daar toch op terugkomen’, benadrukt Bonten. ‘Als 
het OMT tot versoepeling komt, denk ik dat dit stapje voor stapje zal zijn. Het is veel logischer 
om kleine stapjes te nemen.’ Bron: AD, 4 januari 2022. 

Een vierde coronaprik zorgt na een week voor een vervijfvoudiging van 
het aantal antistoffen  

Een vierde coronaprik zorgt na een week voor een vervijfvoudiging van het aantal 
antistoffen in het lichaam, meldt de Israëlische premier Naftali Bennett. Hij baseert zich op 
voorlopige bevindingen van een onderzoek in Israël. 
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De studie laat volgens Bennett zien dat mensen na een tweede booster waarschijnlijk nog 
beter beschermd zijn bij een besmetting met het coronavirus en dus minder risico lopen op 
een ernstig ziekteverloop. Er is nog weinig bekend over het nut van een vierde prik. 

Honderdvijftig medewerkers van het Sheba Medical Center kregen vorige week maandag voor 
het onderzoek een tweede boosterprik toegediend. ‘Een week later weten we met een hoge 
mate van zekerheid dat de vierde dosis veilig is’, zei Bennett verder tijdens zijn bezoek aan dit 
ziekenhuis. 

Israël is inmiddels begonnen aan het zetten van vierde prikken bij andere zorgmedewerkers, 
60-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Andere landen kijken met veel 
interesse naar de bevindingen in Israël, wereldwijd koploper op het gebied van 
coronavaccinatie. Bron: AD, 4 januari 2022. 

De Jonge heeft Gezondheidsraad om een advies gevraagd over 
het boosteren van jongeren 

Demissionair zorgminister Hugo De Jonge heeft de Gezondheidsraad vorige week om 
een advies gevraagd over het boosteren van jongeren van 12 tot en met 17 jaar. De raad is 
gevraagd dat advies ‘met hoge prioriteit te behandelen’, laat een woordvoerder weten. 

Sinds deze dinsdag kunnen alle 18-plussers een afspraak maken om een boostervaccinatie te 
halen. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich wel laten inenten met een eerste en tweede dosis, 
maar worden vooralsnog niet opgeroepen voor een boosterprik omdat de minister daarvoor 
het advies van de Gezondheidsraad wil hebben. Wanneer dat te verwachten is, kan het 
ministerie nog niet zeggen. 

De raad is al om advies gevraagd over het boosteren van jongeren terwijl voor deze groep nog 
geen boostervaccins zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De 
Jonge heeft daarom ook gevraagd of er eventueel al begonnen kan en moet worden met het 
boosteren van de jongeren zonder zo'n goedkeuring, of dat een specifiek voor het boosteren 
goedgekeurd middel afgewacht moet worden. Bron: AD, 4 januari 2022. 

GGD'en zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen bij 
de boosterprikcampagne 

Sommige GGD'en zijn nog op zoek naar mensen die kunnen helpen bij 
de boosterprikcampagne. Op de websites van verschillende regionale gezondheidsdiensten 
staan nog steeds vacatures voor onder meer prikkers, verpleegkundigen en artsen. 

Wie via de speciale website voor GGD-reservisten naar vacatures zoekt, ziet dat ook in veel 
regio's de vraag naar extra personeel al is vervuld. GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft nog 
wel een vacature openstaan, maar wie daarop solliciteert komt op een reservelijst. 

Een landelijk overzicht van het aantal openstaande vacatures voor de boosterprikcampagne 
ontbreekt. De GGD'en kregen in december de opdracht om voor 1 februari alle volwassen 
Nederlanders die dat willen een boosterprik te geven. Koepelorganisatie GGD GHOR 
Nederland liet eind vorig jaar weten nog 9000 extra mensen nodig te hebben voor de klus. 

Deze week meldt een woordvoerder ’geen actueel cijfer van het personeelsbestand’ te hebben. 
Wel zegt hij dat GGD'en voortdurend kijken of het prikken ‘sneller en slimmer kan. 
Bijvoorbeeld door één prikker twee mensen te laten bedienen.’ 

Ook Defensie helpt de GGD'en bij de boosterprikcampagne. Momenteel zijn er 1500 militairen 
beschikbaar voor hulp aan de GGD'en. Een deel helpt bij het prikken, andere militairen doen 
administratieve taken of helpen in de teststraten. Defensie heeft nog eens vijfhonderd 
militairen aangeboden, maar die zijn nog niet nodig, aldus een woordvoerder. De vraag van 
GGD'en voor hulp ‘stabiliseert’ volgens hem. Bron: AD, 4 januari 2022. 
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Zelftest in de keel zou beter zijn om de Omikron-variant op te sporen 

Een zelftest in de keel zou beter zijn om de Omikron-variant op te sporen. Dat blijkt uit een 
nieuw onderzoek waarover het Belgische VTM Nieuws bericht. ‘We weten dat de Omikron-
variant eerst in de keel zit en pas later in de neus’, verduidelijkt viroloog Marc Van Ranst.  

Het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen waarschuwt dat niet alle zelftesten 
gemaakt zijn voor zowel de keel als de neus. ‘Volg altijd de stappen uit de handleiding.’ 

Volgens een nieuwe studie is een wisser in de neus niet de meest efficiënte manier om te 
testen of iemand besmet is met de Omikron-variant. ‘We weten over de Omikron-variant dat 
die eerst in de keel zit en pas later in de neus’, zegt viroloog Marc Van Ranst. ‘Wanneer je 
helemaal in het begin van het ziekteproces stalen afneemt in de neus, dan zit het virus er nog 
niet. Wanneer je dat combineert met een afname in de keel, dan heb je een hogere kans om 
positief te testen.’ 

Tijdens de feestdagen hebben heel veel mensen neuswissers gebruikt. ‘Veel mensen hebben 
zich getest. Dat is goed. Veel mensen hebben ook positief getest en hebben hun gedrag kunnen 
aanpassen. Wanneer het ziekteproces al wat langer bezig is, dan is zo’n neuswisser wel 
perfect’, aldus Van Ranst. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Eerst wisser in de keel en nadien in de neus 

Australië en Engeland zijn momenteel de enige landen waar de overheid adviseert om eerst 
een wisser in de keel te gebruiken en nadien in de neus. Maar niet alle zelftesten zijn gemaakt 
voor zowel de neus als de keel, zo waarschuwt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen. 
Fabrikanten werken momenteel aan zelftesten die geschikt zijn voor beide. 

‘Je kan een zelftest die bedoeld is voor gebruik in de neus niet zomaar gebruiken in de keel. 
Je moet een zelftest altijd gebruiken volgens de stappen die beschreven zijn in de handleiding, 
want anders is er natuurlijk een verhoogd risico op een onbetrouwbaar resultaat’, zegt Olivier 
Christiaens van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Coronavrees binnen schaatswereld neemt toe na Russische quarantaine 

Heel wat Russische schaatsers hebben in de aanloop naar de EK afstanden van komend 
weekeinde in Thialf positief getest op het coronavirus. De hele ploeg zit daarom voorlopig in 
quarantaine in Nederland. De komende dagen moet blijken of de Russen vanaf vrijdag toch 
op het ijs staan in Heerenveen. 

Volgens de Russische bond zijn bij aankomst in Nederland ‘meerdere mensen’ positief getest 
op het virus. Onder anderen Olga Fatkoelina, Angelina Golikova en Natalia Voronina behoren 
tot de selectie van hun land voor de EK afstanden. De Russen hadden uit voorzorg al besloten 
om onder anderen topsprinters Pavel Koelizjnikov, Roeslan Moerasjov en Artem Arefyev thuis 
te houden, om geen risico’s te nemen met het oog op de Olympische Spelen in Peking. 

Van vrijdag tot en met zondag wordt in Thialf gestreden om de Europese titels op diverse 
afstanden. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse schaatsploeg voor de Winterspelen komt 
dan in actie. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Adviescommissie: Houd scholen te allen tijde open 

Scholensluiting vanwege de coronapandemie moet geen optie meer zijn. Dat adviseert een 
onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Kim Putters aan de minister van 
Onderwijs.  

Putters, baas van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en meermaals gekozen tot meest 
invloedrijke persoon, zegt: ‘Nederland heeft weer met nieuwe beperkingen en een gedeeltelijke 
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lockdown te maken. Het sluiten van scholen en onderwijsinstellingen lag en ligt regelmatig 
opnieuw op tafel ter afweging.’ 

Daar moeten we vanaf, vindt het Platform Perspectief Jongeren waar hij voorzitter van is. Bij 
het opleven van het virus moet volgens de commissie de belangrijkste vraag in de 
besluitvorming zijn: wat is er nodig om het onderwijs aan leerlingen en studenten op een 
veilige en verantwoorde manier te laten verlopen?  

‘Dat is een fundamenteel andere vraag dan de optie overwegen om scholen te sluiten in het 
kader van het beheersbaar houden van het virus.’ Volgens Putters is het ‘van het grootste 
belang’ voor onze huidige en toekomstige generaties en onze samenleving om deze redenering 
om te keren. ’Daarmee wordt voorkomen dat kansenongelijkheid door een pandemie 
verder toeneemt.’ 

Om scholen en onderwijsinstellingen open te houden is sowieso een structurele aanpak van 
het lerarentekort, een veilige en goed geventileerde leer- en werkomgeving voor kinderen, 
jongeren en leraren essentieel, stelt de commissie. Dan kan ook de zak met geld voor het 
onderwijs om corona-achterstanden weg te werken, optimaal worden benut.   

Het kabinet heeft in totaal 8,5 miljard euro vrijgemaakt voor dit zogeheten Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). Het Platform Perspectief Jongeren oordeelt overigens nu dat dat 
de gestelde doelen van het NPO waarschijnlijk te ambitieus zijn om in tweeënhalf jaar waar 
te maken, als het gaat om het inhalen van opgelopen leerachterstanden en het aanpakken 
van sociale en sociaal-emotionele problemen. 

Putters: ‘Dit vergt inspanningen met een lange adem en dus een langere periode. Dat neemt 
overigens niet weg dat de betrokken partijen zo snel mogelijk met het NPO aan de slag moeten 
gaan.’ Bron: AD, 4 januari 2022. 

Zuid-Koreaanse rechtbank heeft besloten dat privéscholen of 
trainingsinstellingen geen gebruik van  coronapas hoeven te maken 

Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft vandaag besloten dat onder meer privéscholen of 
instellingen die mensen trainen voor examens geen gebruik van de coronapas hoeven 
te maken. De uitspraak is het eerste juridische beletsel van het door de overheid voorgestane 
coronapaspoort, dat nodig is om toegang te krijgen tot restaurants, cafés, sportscholen, bars 
en tot nu toe privéscholen. 

Volgens de rechter beperkt de vaccinatie- en testverplichting het recht van ongevaccineerden 
om gebruik te maken van opleidingsfaciliteiten. Ook bibliotheken en studentencafés worden 
nu aan de verplichting onttrokken. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de 
coronapas echter bedoeld om ook ongevaccineerden te beschermen en het aantal ernstige 
Covid-19-gevallen te beperken. 

Het ministerie beslist binnenkort of de uitspraak wordt aangevochten. De coronapas is 
verplicht voor personen boven de 17 jaar en er zijn plannen om die vereiste medio maart uit 
te breiden naar kinderen vanaf 12 jaar. Voor basisscholen geldt het gebruik van 
het vaccinatiepaspoort niet. 83,1 procent van de 42,6 miljoen Zuid-Koreanen is volledig 
ingeënt. 19 miljoen mensen hebben ook een boostershot gehad. Bron: AD, 4 januari 2022. 

De Nederlandse Zorgautoriteit meldt dat de druk op de zorg hoog blijft 

De Nederlandse Zorgautoriteit meldt dat de druk op de zorg hoog blijft, ondanks de forse 
daling van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de afgelopen weken. Volgens een 
woordvoerder komt de drukte voor een deel door het hoge 
ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel. 

De ziekenhuizen hebben momenteel 45 procent minder aan operatiekamers in gebruik dan 
normaal. Een week eerder was dit 46 procent en in de weken daarvoor lag dit rond de 40 
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procent. De extra daling komt waarschijnlijk ook door de kerstperiode waarin minder 
operaties worden uitgevoerd. 

Van de 73 ziekenhuizen zeggen er 20 niet alle kritieke planbare zorg binnen zes weken 
te kunnen leveren. Levering binnen die periode is echter nodig om verdere schade voor de 
patiënt te voorkomen. Vorige week ging het om 21 ziekenhuizen. Ook de planbare zorg is door 
bijna alle ziekenhuizen afgeschaald. 

Inmiddels verlenen 38 ziekenhuizen helemaal geen planbare zorg meer. Vorige week waren dit 
er 37. ‘Ziekenhuizen houden hun reguliere zorg afgeschaald om ervoor te zorgen dat zij acute 
en semi-acute zorg kunnen blijven verlenen’, aldus de woordvoerder van de Nederlandse 
Zorgautoriteit. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Het OMT denkt niet aan snelle versoepeling van coronamaatregelen 

Het Outbreak Management Team denkt niet aan een snelle versoepeling van 
coronamaatregelen. Daarvoor is over 'belangrijke eigenschappen' van de Omikron-variant nog 
te weinig zekerheid. De inschatting is dat er tegen 'eind januari' ruimte is voor versoepelingen. 
Dan is de boostercampagne afgerond en hopen de experts dat de verspreiding voldoende 
afneemt. Het OMT praat vrijdag verder. Bron: AD, 4 januari 2022. 

XXL-priklocatie in Leeuwarden gaat vanaf vandaag boostershots zonder 
afspraak zetten 

De XXL-priklocatie in Leeuwarden gaat vanaf vandaag boostershots zonder afspraak zetten. 
Het aantal afspraken blijft achter bij de capaciteit. Deze week zijn er 30.000 afspraken 
gemaakt, terwijl er ruimte is voor 130.000 vaccinaties, zegt GGD Fryslân. 

Door de noodzaak van een afspraak te laten vallen, hoopt de GGD de prikcapaciteit alsnog in 
te kunnen zetten. Wie elders in Friesland een 'oppepprik' wil halen, moet als te doen 
gebruikelijk nog steeds een afspraak hebben. 

Volgens de GGD-woordvoerder is de vaccinatiegraad voor de boosterprik onder ouderen in 
Friesland hoog, maar lijken de jongere leeftijdsgroepen die afgelopen weken zijn opgeroepen 
voor een boosterprik nog niet massaal een afspraak te maken. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Boosterafspraken XXL-priklocatie Leeuwarden blijven achter 

Bij de XXL-priklocatie in Leeuwarden zijn voor deze week 30.000 afspraken voor een 
boosterprik gemaakt, terwijl er capaciteit is voor 130.000 vaccinaties. Dat laat een 
woordvoerster van GGD Fryslân weten.  

Bij de XXL-locatie kunnen mensen daarom vanaf dinsdag een boosterprik halen zonder 
afspraak. Op die manier hoopt de GGD dat er alsnog gebruik wordt gemaakt van de 
prikcapaciteit in Leeuwarden. Voor een oppepprik bij een van de andere GGD-locaties in de 
provincie Friesland moeten mensen vooralsnog wel gewoon een afspraak maken.  

Volgens de GGD-woordvoerster is de vaccinatiegraad voor de boosterprik onder ouderen in de 
regio Fryslân hoog, maar lijken de jongere leeftijdsgroepen die afgelopen weken zijn 
opgeroepen voor een boosterprik nog niet massaal een afspraak te maken.  

In totaal kunnen in de regio Fryslân 430.000 mensen een boosterprik krijgen, aldus de 
woordvoerster. Een deel van hen komt nog niet in aanmerking, omdat zij korter dan drie 
maanden geleden hun laatste coronavaccinatie kregen of een besmetting doormaakten. In 
totaal staan er nog 35.770 prikafspraken gepland. 210.500 mensen hebben al een boosterprik 
gehad. Dat betekent dat 183.730 volwassenen uit de regio nog geen prik hebben gehaald of 
afspraak gepland hebben staan.  
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Demissionair coronaminister Hugo De Jonge meldde maandag al dat op dit moment nog 
onvoldoende mensen de oppepprik zijn komen halen. Eigenlijk wil hij dat zeker 90 procent 
van de ingeënte volwassenen een boosterprik neemt, maar momenteel wordt ‘nog maar in een 
enkele leeftijdsgroep’ een opkomst van 80 procent gehaald. 

Momenteel kan iedereen van 18 jaar en ouder een afspraak maken voor een boosterprik. 
Alleen mensen voor wie het langer dan drie maanden geleden is dat ze hun laatste 
coronavaccinatie kregen of ondanks hun inenting een besmetting met het virus doorliepen 
komen in aanmerking voor de extra prik. Het is de bedoeling dat alle volwassenen vóór 1 
februari een oppepprik hebben kunnen krijgen. Bron: De Telegraaf, 4 januari 2022. 

WHO ziet meer bewijs dat Omikron voor mildere coronaklachten zorgt 
dan eerdere virusversies 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet meer bewijs dat de Omikron-variant voor mildere 
coronaklachten zorgt dan eerdere virusversies. Omikron zou vooral invloed hebben op de 
bovenste luchtwegen, daar waar andere varianten zich dieper in de longen ophielden en voor 
ontstekingen zorgden. 'Mogelijk goed nieuws', aldus woordvoerder WMO. 

Op de vraag of er een specifiek vaccin voor Omikron nodig is, antwoordt incidentmanager Abdi 
Mahamud dat het nog te vroeg is om dat aan te geven. Hij benadrukt dat een beslissing 
daarover niet aan de commerciële sector alleen moet worden overgelaten, maar mondiale 
coördinatie vereist. Bron: AD, 4 januari 2022.  

De Chinese aanpak van corona-uitbraken is en blijft streng 

De Chinese aanpak van corona-uitbraken is en blijft streng. Zelfs nu het aantal nieuwe 
besmettingen in de miljoenenstad Xi'an door de lockdown minder hard stijgt, vraagt het 
stadsbestuur aan ambtenaren om de regels 'strikt en correct' te handhaven. Sinds 23 
december gelden er in Xi'an strenge reisrestricties, zowel binnen als buiten de stad. De 
inwoners zijn grotendeels afhankelijk van besteldiensten voor hun voedsel. 

Vandaag werden er 95 lokale besmettingen gemeld, vijf meer dan een dag eerder maar de 
tweede dag op rij onder de 100. ‘De inspanningen moeten juist worden opgevoerd’, zegt het 
lokale hoofd van de Communistische Partij, Liu Guozhong. Volgens hem bevindt de bestrijding 
van de epidemie zich op een 'cruciaal moment.’ In totaal zijn tot nu toe 1700 coronagevallen in 
de stad vastgesteld. 

‘We breiden de controle op groepen die risico lopen liever uit, dan dat we een enkel persoon 
over het hoofd zien.’ Reden voor Xi'an om van deur tot deur te testen en in de gaten te houden 
of niemand zijn woning zonder toestemming verlaat. Alleen wie negatief is getest mag, voor 
belangrijke zaken, het huis uit. Ook als het gaat om doktersbezoek. Op straat vinden controles 
plaats. Bron: AD, 4 januari 2022. 

GGD Rotterdam werkt aan een ‘boosterrecord’, ziekenhuizen houden hun 
adem in 

Als het op boosteren aankomt, zijn we op weg naar een recordweek. Dat is de verwachting van 
de Rotterdamse GGD. Winnen we daarmee de ‘ratrace’ met de Omikron-variant van het 
coronavirus? De ziekenhuizen zien nu nog geen hausse aan extra opnames. Maar of het de 
goeie of verkeerde kant op gaat, wordt waarschijnlijk pas in de loop van volgende week 
zichtbaar.   

Tot maandag zijn door de GGD Rotterdam-Rijnmond 204.553 boosterprikken gezet. Daar 
komen er de komende dagen meer dan 100.000 bij. Nu gistermiddag ook de boosterlocatie in 
Capelle aan den IJssel is opengegaan, wordt naar een weekrecord toegewerkt. In totaal werden 
maandag op alle locaties in de Rotterdamse regio 18.000 prikken gezet. Bron: AD, 4 januari 
2022. 
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Thaise ministerie van Volksgezondheid doet beroep op bevolking om 
boostervaccinatie te komen halen 

Het Thaise ministerie van Volksgezondheid doet een beroep op de bevolking om 
een boostervaccinatie te komen halen. Tijdens de feestdagen is het aantal Omikron-
besmettingen er meer dan verdubbeld. Het Zuidoost-Aziatische land heeft tot nu toe 2062 
besmettingen met de nieuwe virusvariant vastgesteld, zegt gezondheidsambtenaar Supakit 
Sirilak. Voor de jaarwisseling waren dat er nog 740. 

De Thaise autoriteiten hadden al voor een toename gewaarschuwd, omdat veel mensen naar 
huis reisden om de feestdagen met familie door te brengen of samenkwamen in restaurants. 
Van alle Omikron-besmettingen werden er 1105 waargenomen bij buitenlandse reizigers of 
bij mensen die met hen in contact kwamen. 

Tot nu toe is 64,1 procent van de ongeveer 72 miljoen Thai volledig ingeënt tegen Covid-
19. 9,8 procent heeft ook een aanvullende dosis vaccin ontvangen, volgens de officiële cijfers. 
‘Kom alsjeblieft een boosterprik halen bij een ziekenhuis in de buurt’, volgens de 
woordvoerder. Iedereen die voor november een tweede prik heeft gehad, komt in aanmerking. 

‘Medisch personeel, zorgmedewerkers en risicogroepen krijgen drie maanden na hun derde 
prik een vierde inenting.’ In totaal zijn sinds het begin van de pandemie 2,2 miljoen Thai 
besmet geraakt met het virus. 21.750 van hen kwamen aan de gevolgen te overlijden. Bron: 
AD, 4 januari 2022. 

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames in België in de lift 

Na het aantal coronabesmettingen zit nu ook het gemiddelde aantal nieuwe 
ziekenhuisopnames in België in de lift. Tussen 28 december en 3 januari werden elke dag 
gemiddeld 156,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit voorlopige gegevens van 
gezondheidsinstituut Sciensano. Een stijging van 15 procent. 

Tussen 25 en 31 december werden dagelijks gemiddeld 10.936 
coronabesmettingen gerapporteerd, een stijging met 69 procent ten opzichte van een week 
eerder. In totaal werden bij onze zuiderburen sinds de start van de coronapandemie 
al 2.105.343 besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Bron: AD, 4 januari 2022. 

In Japan is het aantal dagelijks vastgestelde coronabesmettingen voor 
het eerst in drie maanden boven de 1000 uitgekomen 

In Japan is het aantal dagelijks vastgestelde coronabesmettingen voor het eerst in drie 
maanden boven de 1000 uitgekomen, meldt persbureau Jiji. Het aantal infecties daalde de 
afgelopen maanden, maar experts waarschuwden al voor een mogelijke zesde 
coronagolf gedurende de wintermaanden in het Aziatische land. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Na drie besmettingen is de Chinese stad Yuzhou vannacht in lockdown 
gegaan  

De Chinese stad Yuzhou, met zo'n 1,2 miljoen inwoners is vannacht in lockdown gegaan, 
nadat drie van de stedelingen de afgelopen dagen besmet bleek. Mensen moeten thuisblijven, 
bus- en taxidiensten zijn gestremd en winkelcentra en musea zijn gesloten. Om de restricties 
te handhaven, is de beveiliging in de stad opgeschroefd. 

China voert een streng coronabeleid. Autoriteiten proberen uitbraken te bestrijden met lokale 
lockdowns en bijvoorbeeld het massaal testen van stadsbewoners. Vorige maand 
ging miljoenenstad Xi'an in lockdown en bewoners kampen momenteel met voedseltekorten. 
In de stad is een ruilhandel in levensmiddelen op gang gekomen. Bron: AD, 4 januari 2022.  
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In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 15.903 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld 

In Rusland zijn de afgelopen 24 uur 15.903 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, melden 
de gezondheidsdiensten. Een dag eerder ging het om 16.343 infecties. Er worden sinds 
gisteren 834 sterfgevallen door toedoen van Covid-19 gemeld. Gisteren ging het om 835 
overlijdens na besmetting met het coronavirus. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Australië heeft door Omikron te maken met nieuwe piek aan 
besmettingen 

Australië heeft door de Omikron-variant te maken met een nieuwe piek aan besmettingen. De 
dichtstbevolkte deelstaten New South Wales en Victoria stelden het afgelopen etmaal 37.151 
nieuwe coronagevallen vast. Een dag eerder waren het er met 37.212 slechts een paar meer. 

De opnamecijfers overstijgen inmiddels de aantallen die tijdens de uitbraak van de 
Deltavariant werden geteld. Het aantal bezette ziekenhuisbedden in New South Wales 
verdubbelde binnen een week naar 1344. Ook doen zich vertragingen voor bij het verwerken 
van PCR-tests in laboratoria en zijn een aantal testlocaties gesloten. 

Om de druk op testcentra enigszins te verlichten, wordt het gebruik van 
zelftesten aangemoedigd. De Australiërs krijgen de kosten echter niet vergoed en er is een 
tekort. ‘Het gebrek aan sneltesten staat de persoonlijke verantwoordelijkheid volledig in de 
weg’, zegt Chris Moy van de Australische medische vereniging. ‘Een gapend gat in het 
coronabeleid.’ Bron: AD, 4 januari 2022. 

Geboortejaar 2003 sluit de rij bij het halen van de boosterprik 

Geboortejaar 2003 sluit de rij bij het halen van de boosterprik. Iedereen uit dat jaar of ouder 
heeft nu de mogelijkheid een aanvullende vaccinatie te halen, twittert coronaminister De 
Jonge. Vorige maand zei hij dat alle volwassenen voor zeven januari een afspraak voor de 
booster zouden kunnen maken. Dat is gelukt. Bron: AD, 4 januari 2022. 

De afgelopen 24 uur zijn in India 37.379 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld 

De afgelopen 24 uur zijn in India 37.379 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt het 
ministerie van Volksgezondheid in het land. Dat is het hoogste aantal dagelijkse 
besmettingen sinds begin september. De Omikron-variant verdringt momenteel de deltaversie 
van het coronavirus in grote steden, zoals hoofdstad New Delhi. Om de verspreiding van 
Omikron binnen de perken te houden, heeft de regering van de deelstaat besloten gedurende 
het weekend een avondklok in te stellen. Ook moeten bedrijven zeker de helft van het 
personeel thuis laten werken. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Britten die in ziekenhuis belanden met coronaklachten vertonen minder 
zware symptomen dan eerder het geval was 

Britten die op dit moment in het ziekenhuis belanden met coronaklachten vertonen minder 
zware symptomen dan eerder het geval was, zegt de Britse minister Maggie Throup die 
verantwoordelijk is voor de vaccinaties. ‘Het lijkt er momenteel op dat mensen die worden 
opgenomen met lichtere klachten het ziekenhuis ingaan dan voorheen’, aldus Throup tegen 
Sky News. ‘Het aantal dat in een ziekenhuisbed ligt is ongeveer de helft van wat het vorig jaar 
was. Daaruit blijkt de kracht van de vaccins.’ Bron: AD, 4 januari 2022.  
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Booster halen om gezond te blijven maar alsnog in ziekenhuis belanden: 
Man (86) valt hard bij prikplek 

De booster halen om gezond te blijven en vervolgens alsnog in het ziekenhuis belanden door 
de stoep bij de priklocatie. Het overkwam een 86-jarige man met rollator nadat hij na de prik 
hard ten val kwam en met spoed naar het ziekenhuis moest. 

De wildste geruchten gingen rond op social media toen een traumahelikopter gisteren landde 
bij de boosterlocatie aan de Boerhaavelaan in Zoetermeer. Voordat de GGD Haaglanden op 
Facebook duidelijkheid gaf over de exacte toedracht gingen honderden ‘wappieberichten’ rond. 
Het bleek echter te gaan om een 86-jarige man die ten val kwam bij het verlaten van de 
prikplek. Een helikoptervlucht bleek niet nodig. De man ging per ambulance met spoed naar 
het ziekenhuis. Bron: AD, 4 januari 2022.  

Ruim duizend Nederlanders testten positief op corona na een reis naar 
een wintersportland rond kerst en oud en nieuw 

Ruim duizend Nederlanders testten positief op corona na een reis naar een 
wintersportland rond kerst en oud en nieuw. Het aantal coronabesmettingen na een bezoek 
aan Oostenrijk verzesvoudigde. Wintersportvakanties hebben van het Alpenland het 
voornaamste andere land gemaakt waar Nederlanders recent het coronavirus hebben 
opgelopen, 964 volgens de cijfers van het RIVM. Ook na terugkeer uit Zwitserland en Italië is 
het aantal coronabesmettingen bijna verdubbeld. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Aantal coronabesmettingen na een bezoek aan Oostenrijk verzesvoudigd 

Ruim duizend Nederlanders testten positief op corona na een reis naar een wintersportland 
rond kerst en oud en nieuw. Het aantal coronabesmettingen na een bezoek aan Oostenrijk 
verzesvoudigde. 

Waar het aantal Nederlanders dat in Oostenrijk was geweest en positief testte in de week na 
21 december nog bleef steken op 144, is dat in de week tot 3 januari opgelopen tot bijna 
duizend mensen. Ook na terugkeer uit Zwitserland en Italië is het aantal coronabesmettingen 
bijna verdubbeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die deze site heeft opgevraagd bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bron: AD, 4 januari 2022. 

Commercieel laboratorium verdiende miljoenen aan Eindhovense 
coronatesten 

Terwijl in Veldhoven een supersnelle coronatestrobot van de overheid staat, zijn tot september 
nog testen van de GGD Brabant-Zuidoost naar een commercieel lab gebracht. Het 
laboratorium in Limburg kon zo nog maandenlang woekerwinsten maken op testen van de 
XL-locatie in Eindhoven. 

Het werk dat nog werd gegund aan laboratorium Pro Health in Nederweert was het resultaat 
van een schikking onder druk van een kort geding. Het was een goedmakertje van het 
ministerie van Volksgezondheid voor de abrupte opzegging van het contract met Pro Health 
in februari.  

De schikking leverde het Limburgse laboratorium van april tot en met augustus nog een omzet 
op van 5,9 miljoen euro. Pro Health kreeg het standaardbedrag van 50 euro per PCR-test 
terwijl de coronatestrobot bij de stichting PAMM in Veldhoven (veel) goedkoper is. De 
vergoeding die PAMM per test krijgt, is gebaseerd op werkelijke kosten en lager maar het 
ministerie noemt geen bedragen.  

In het kader van betrouwbaar opdrachtgeverschap is er voor gekozen om het aantal testen bij 
Pro Health zorgvuldig af te bouwen, aldus de woordvoerder van het ministerie van 
Volksgezondheid. 
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Pro Health werd in september 2020 uit acute nood ingeschakeld door de GGD Brabant-
Zuidoost. Wegens capaciteitsproblemen duurde het lang voordat inwoners getest konden 
worden op een van de locaties in regio. En omdat coronamonsters nog naar het buitenland 
werden gestuurd, duurde het bovendien lang voordat er een uitslag was. 

In het begin analyseerde het laboratorium in Nederweert een paar honderd testen per dag 
maar dat aantal groeide explosief naar duizenden per dag. Om aan de vraag van de GGD te 
kunnen voldoen moest het laboratorium flink uitbreiden en investeren in materiaal en 
personeel. 

In februari werd Pro Health plotseling aan de kant geschoven toen minister Hugo De Jonge 
(Volksgezondheid) de regie naar zich toe trok om diagnoses centraler en goedkoper te laten 
uitvoeren. Bij de GGD Brabant-Zuidoost werd een begin gemaakt met de verplaatsing van 
diagnoses naar het laboratorium van stichting PAMM in Veldhoven. PAMM leent van het 
ministerie een gloednieuwe, supersnelle testrobot met genoeg capaciteit voor de hele GGD-
regio.   

Vanwege de investeringen en contracten met personeel was de abrupte beëindiging van de 
samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost voor Pro Health onacceptabel. Het 
laboratorium spande een kort geding aan. De rechtszaak ging niet door omdat volgens Pro 
Health een schikking werd getroffen.  

Het ministerie van Volksgezondheid spreekt niet over een schikking. ‘Wel zijn er afspraken 
gemaakt’, laat een woordvoerder weten. ‘In het kader van betrouwbaar opdrachtgeverschap is 
er voor gekozen om het aantal testen bij Pro Health zorgvuldig af te bouwen, zodat dit 
laboratorium ook de kans kreeg om de gedane investeringen terug te verdienen.’ 

Over de miljoenen die Pro Health heeft verdiend aan GGD-testen uit de regio Eindhoven is 
ruzie uitgebroken. Oprichter en meerderheidsaandeelhouder John van Kouwen en zijn 
dochter Nathalie van Kouwen zeggen dat ze zijn benadeeld. Ze verdenken 
medeaandeelhouder, bestuurder en laboratoriumanalist Theodoor Scheepers van 
belangenverstrengeling en wanbeleid. Er zijn al ten minste twee rechtszaken gevoerd. Een 
verhoor onder ede en een bodemprocedure zijn aangekondigd.  

Pro Health boekte van september 2020 tot juni 2021 ruim 10 miljoen euro winst, staat in een 
rechtbankuitspraak. De eigenaren verdeelden al 3,2 miljoen euro dividend. Een tussentijdse 
dividenduitkering van 2,4 miljoen euro werd geblokkeerd door de 
meerderheidsaandeelhouder.   

Scheepers diende per 1 september zijn ontslag in als bestuurder en werknemer bij Pro Health. 
Hij is nog wel aandeelhouder. Bron: ED, 4 januari 2022.  

VS melden  ruim één miljoen nieuwe coronabesmettingen  

In de Verenigde Staten zijn op maandag ruim één 
miljoen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Een dag- en wereldrecord voor de VS. Niet 
eerder werden er in een land zoveel besmettingen op één dag vastgesteld. Het is bovendien 
bijna een verdubbeling van het vorige dagrecord van 590.000 infecties dat vier dagen geleden 
werd gevestigd.  

Veel Amerikanen maken gebruik van zelftesten, waardoor hun testresultaten 
niet altijd worden gemeld bij de autoriteiten. Het vermoeden bestaat dat het werkelijke aantal 
nieuwe besmettingen nog hoger ligt. Het hoogste aantal besmettingen buiten de VS werd op 
7 mei 2021 geregistreerd in India, toen testten ruim 414.000 mensen positief. Bron: AD, 4 
januari 2022.  
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VS registreren dagrecord van ruim 1 miljoen coronabesmettingen  

De Verenigde Staten hebben maandag een dagrecord van ruim 1 miljoen coronabesmettingen 
geregistreerd. Het gaat om het grootste aantal besmettingen in een land dat sinds het begin 
van de coronapandemie wereldwijd is gemeld. Bovendien is het bijna een verdubbeling van 
het vorige dagrecord (590.000) dat slechts vier dagen geleden werd geregistreerd, eveneens 
door de VS.  

Vermoedelijk ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen nog hoger. Veel Amerikanen maken 
gebruik van zelftesten, waardoor hun testresultaten niet altijd worden gemeld bij de 
autoriteiten.  

Net als in veel andere landen verspreidt de zeer besmettelijke Omikron-variant van het 
coronavirus zich razendsnel door de VS. De opmars heeft ervoor gezorgd dat veel vluchten 
van, in en naar de Verenigde Staten zijn geannuleerd. Daarnaast zijn veel scholen en 
kantoren. Bron: De Telegraaf, 4 januari 2022.   

Premier Johnson is begin vorig jaar niet in isolatie is gegaan toen een 
cameraman waarmee hij gewerkt had positief testte op corona 

De Britse krant The Daily Mirror schrijft vandaag dat premier Johnson begin vorig jaar niet 
in isolatie is gegaan toen een cameraman waarmee hij gewerkt had positief testte op corona. 
De filmer zou tijdens het opnemen van de premiers nieuwjaarsboodschap op minder dan twee 
meter bij hem in de buurt zijn geweest en zeker een kwartier zonder mondkapje bij hem 
hebben gestaan. 

Na te zijn ingelicht over de besmetting gingen tien collega's van de man wel in quarantaine, 
zoals voorgeschreven, maar Johnson niet. Een woordvoerder van de premier ontkent dat 
Johnson en de videomaker zolang en dichtbij elkaar zijn geweest. ‘Dit werd bevestigd door 
andere aanwezigen en hij kreeg niet het verzoek zich te isoleren, omdat de regels dat niet van 
hem vroegen.’ Bron: AD, 4 januari 2022.  

Gemeente Barendrecht controleert bij in ieder geval twee zwemscholen 
niet langer of er een QR-code gevraagd wordt aan ouders 

In navolging van de gemeente Hilversum controleert ook de gemeente Barendrecht bij in ieder 
geval twee zwemscholen niet langer of er een QR-code gevraagd wordt aan ouders die hun 
kinderen ophalen van zwemles, meldt NU.nl. 

BOA's van de gemeente hebben de twee zwemscholen op de hoogte gebracht van het 
besluit. De eigenaar van zwemschool Swimmin' bevestigt aan de nieuwssite over de gestopte 
handhaving te zijn geïnformeerd door de gemeentelijke handhavers.  

‘Sinds 2 januari controleren we niet meer op de coronapas’, licht een medewerker de 
zwemschool toe. Die vestiging geeft alleen kinderen van vier en vijf jaar zwemles in een klein 
privézwembad en biedt geen banenzwemmen aan.  

Ook de Hilversumse zwemschool De Wintersport controleert na een gewonnen 
rechtszaak geen coronapassen. De rechter oordeelde dat zwemlessen onder onderwijs vallen 
en dat zwembaden geen binnensportlocaties zijn. Bron: AD, 4 januari 2022.   

De cruiseactiviteiten in Brazilië zijn tijdelijk opgeschort  

De cruiseactiviteiten in Brazilië zijn tijdelijk opgeschort door het grote 
aantal coronabesmettingen aan boord. De Braziliaanse tak van sectorvereniging Clia, dat 
grote spelers zoals Costa en MSC Cruises vertegenwoordigt, maakte maandag bekend dat de 
pauze in elk geval geldt tot 21 januari.   
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De nieuwe regeling gaat met onmiddellijke ingang in voor schepen die nog zouden vertrekken. 
De schepen die al onderweg zijn, mogen hun reis afmaken.  

Toezichthouder Anvisa had eind december twee cruises geannuleerd vanwege 
coronabesmettingen aan boord, waarna de passagiers in quarantaine moesten. Een derde 
schip moest besmette passagiers en hun hoogrisicocontacten vroegtijdig aan land laten, 
waarna ook die mensen in quarantaine moesten. Anvisa had het ministerie van 
Volksgezondheid daarop geadviseerd om het cruiseseizoen tijdelijk stop te zetten.  

Tussen 26 december en 3 januari hadden op vijf cruiseschepen in totaal 798 mensen, zowel 
crewleden als passagiers, positief getest op het coronavirus. Zestig procent van de recente 
besmettingen werden geregistreerd bij bemanningsleden. Bron: AD, 4 januari 2022.  

Nieuwe maatregelen aangekondigd vanwege snelle toename van het 
aantal coronabesmettingen op Bonaire  

Vanwege een snelle toename van het aantal coronabesmettingen op Bonaire heeft 
gezaghebber Edison Rijna nieuwe maatregelen aangekondigd. Voor samenkomsten in de 
privésfeer geldt vanaf dinsdag een maximum van tien personen, die tot maximaal twee 
huishoudens behoren. Alle horecabedrijven moeten om middernacht dicht en er worden per 
tafel maximaal vier volwassenen toegestaan. 

Volgens Rijna kwamen tijdens de jaarwisseling te veel mensen samen in het centrum van 
hoofdstad Kralendijk en op sommige openbare stranden. Evenementen buiten zijn nog wel 
toegestaan, tot een maximum van vijftig personen. Maar het aanwezige publiek mag niet 
zingen en dansen, en iedereen heeft een vaste zitplaats.  

Winkelen moet zoveel mogelijk alleen gebeuren en bij sportactiviteiten zijn toeschouwers niet 
langer welkom. Alle discotheken blijven gesloten. 

Maandag waren er op Bonaire 232 coronabesmettingen geregistreerd, een week eerder waren 
dat nog honderdelf besmettingen. Er liggen vier coronapatiënten in het ziekenhuis en volgens 
de overheid zal het aantal besmettingen verder stijgen. De nieuwe maatregelen gelden in elk 
geval voor een maand. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Drie nieuwe protesten tegen de coronamaatregelen in Amsterdam worden 
niet op voorhand verboden 

Drie nieuwe protesten tegen de coronamaatregelen in Amsterdam komende woensdag, 
donderdag en vrijdag worden niet op voorhand verboden. Volgens een woordvoerder van 
burgemeester Femke Halsema is er - in tegenstelling tot afgelopen zondag op het Museumplein 
- geen reden te vrezen voor verstoring van de openbare orde. 

‘Demonstreren blijft een grondrecht. Als het kan, zullen we dat faciliteren.’ De demonstraties 
zijn bij de gemeente gemeld. Het is niet bekend hoeveel mensen er op afkomen. 

Het driedaags protest is een initiatief van Nederland in Verzet. De eerste actie staat gepland 
op woensdag rond het middaguur op de Dam, donderdag aan het eind van de middag volgt de 
Nieuwmarkt en vrijdagavond het Museumplein. Ook doet de actiegroep een oproep op deze 
dagen winkels die nog wel open zijn te sluiten uit solidariteit met de zaken die gedwongen 
dicht zijn. 

Afgelopen zondag kwamen er duizenden mensen af op een niet toegestane demonstratie tegen 
de coronamaatregelen op het Museumplein. De gemeente telde op het drukste moment zo'n 
10.000 demonstranten. Toen ze weigerden het Museumplein te verlaten, trad de ME op. Bron: 
AD, 4 januari 2022. 
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© ANP — Het Museumplein in Amsterdam, afgelopen zondag. 

Van alle Nederlandse volwassenen heeft 32 procent een 
boosterprik gehaald 

Van alle Nederlandse volwassenen heeft 32 procent een boosterprik gehaald, ongeveer 4,5 
miljoen mensen. Dat meldt het RIVM.  

De overheid wil tegen het einde van januari de meeste volwassenen een boosterprik gegeven 
hebben. Mensen die onlangs corona hebben gehad of die in de afgelopen maanden zijn 
gevaccineerd, moeten iets langer wachten. 

In de afgelopen week zijn 1,54 miljoen boosterprikken gezet. Verder kregen bijna 32.000 
mensen een eerste of tweede prik. Dat is het laagste aantal ooit. Ongeveer 1000 mensen 
ontvingen een aanvullende inenting. Zij hebben een ernstige afweerstoornis. Zij hebben 
misschien niet genoeg bescherming tegen het coronavirus opgebouwd na de eerste prikken. 

Het betekent dat er in een week tijd in totaal ruim 1,57 miljoen prikken zijn gezet. Dat is het 
op een na hoogste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne een jaar geleden. In juli 
lukte het in een week tijd om bijna 1,67 miljoen mensen te vaccineren. Bron: AD, 4 januari 
2022. 

Omikron wint voorlopig van boostercampagne: ‘Risico’s zijn ontzettend 
groot’ 

Terwijl de Omikron-variant zich door Nederland verspreidt, heeft nog lang geen meerderheid 
van de Nederlanders een boosterprik gekregen. Een langere lockdown dreigt. ‘Het kan 
meevallen. Maar ik maak me echt zorgen.’ 

Tot en met afgelopen zondag had slechts 32 procent van de volwassen Nederlanders een 
boostervaccinatie toegediend gekregen. Daarmee is ons land mijlenver verwijderd van de 
doelstelling van het kabinet, 90 procent. Bron: AD, 5 januari 2022.  
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De Bogdanoff-broers in 2013  © AFP   
 
Excentrieke Franse tweelingbroers overlijden kort na elkaar, 
vermoedelijk aan corona 
 
De in Frankrijk bekende televisiepresentator Igor Bogdanoff (72) is gisteren in een ziekenhuis 
in Parijs overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van het coronavirus. Zes dagen eerder was 
zijn tweelingbroer Grichka al overleden, eveneens aan de gevolgen van het virus. Volgens 
Franse media waren de broers niet gevaccineerd.  
 
De excentrieke tweelingbroers Igor en Grichka Bogdanoff maakten eind jaren 70, begin jaren 
80 furore op de Franse televisie, onder meer met een populair programma rond serieuze 
wetenschap en sciencefiction. 
 
Bij het internationale publiek werden de broers bekend door hun herkenbare en typische 
gelaatsuitdrukking, vermoedelijk het resultaat van tal van plastisch chirurgische ingrepen. 
Over de misvormingen in hun gezicht hebben de broers zich nooit expliciet uitgelaten, wel 
noemden ze zichzelf ‘experimentatoren.’  
 
Er deden ook geruchten de ronde dat de vervorming van hun jukbeenderen en kin niet alleen 
aan overvloedige operaties te wijten was. Zo zouden de broers aan acromegalie lijden. Dat 
betekent dat het lichaam te veel groeihormonen aanmaakt, waardoor neus, kin en ledematen 
buitenproportioneel groot worden. Dat zou onder meer verklaren waarom hun gezichten er zo 
‘gezwollen’ uitzagen. Igor en Grichka trokken naar de plastisch chirurg om de gevolgen van 
hun aandoening zo veel mogelijk te beperken. De Bogdanoffs hebben dit zelf nooit bevestigd. 
 
Igor en Grichka zijn doctor in de fysica en wiskunde en afstammelingen van Oostenrijkse 
aristocratie. Vooral de afgelopen jaren werd echter sterk getwijfeld aan hun academische 
kwaliteiten. Berucht is de zogenoemde Bogdanoff-affaire, waarin de broers werden 
beschuldigd van het maken van ongefundeerde artikelen over fundamentele natuurkunde. 
Ook zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan plagiaat en fraude. Igor kwam bovendien 
onder vuur te liggen omdat hij zijn ex-partner zou hebben belaagd.  
 
Volgens bronnen van het Franse dagblad Le Monde werd Grichka Bogdanoff op 15 december 
opgenomen op de intensive care van het Hôpital Européen Georges-Pompidou in Parijs, nadat 
hij Covid-19 op had gelopen. Dezelfde dag zou ook zijn broer Igor daar zijn binnengekomen. 
 
‘Volgens een bron die de twee broers goed kent, waren ze niet ingeënt tegen Covid-19’, aldus 
de doorgaans goed ingevoerde krant. 
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De nabestaanden bevestigen het overlijden van de broers, maar laten zich niet uit over de 
doodsoorzaak. Igor Bogdanoff laat zes kinderen achter. Zijn broer Grichka was niet getrouwd 
en had geen kinderen. Bron: AD, 4 januari 2022.  
 
Omikron in Frankrijk 
 
Omikron is in Frankrijk de dominante variant van het coronavirus geworden. De autoriteiten 
melden dat eind december 62,4 procent van de met corona besmette mensen deze extra 
besmettelijke variant had opgelopen, terwijl dat een week eerder nog maar 15 procent was. 
 
De aankondiging komt op een moment waarop Frankrijk te maken heeft met een enorme 
toename van het aantal besmettingen. Het land registreerde donderdag meer dan 206.000 
nieuwe gevallen, een dag eerder was dat een recordaantal van ruim 208.000.  
 
Afgelopen week werden gemiddeld bijna 122.000 nieuwe besmettingen per dag gemeld. Dat is 
bijna een verviervoudiging in een maand tijd. Minister Olivier Véran van Gezondheid 
waarschuwt voor een ‘tsunami’ aan coronabesmettingen.  
 
Meer dan 18.000 coronapatiënten liggen nu in de Franse ziekenhuizen. Dat aantal ligt nog 
ver onder het record van november 2020, toen ging het om ruim 33.000 coronapatiënten. Het 
is nog de vraag in hoeverre het aantal patiënten zal stijgen door Omikron. Uit voorlopige 
onderzoeken komt naar voren dat Omikron besmettelijker is dan andere varianten, maar 
minder vaak leidt tot ziekenhuisopnames. Bron: AD, 4 januari 2022.  
 
Thuis herstellen van coronavirus met COVID-box 

Niet alle COVID-patiënten hoeven in het ziekenhuis te zijn om te herstellen. Het LUMC 
behandelt patiënten met milde klachten op afstand. Deze patiënten ontvangen een COVID-
box, die is voorzien van thuismeetapparatuur. De gemeten waardes delen patiënten ter 
controle dagelijks digitaal met een zorgverlener. 

Met de COVID-box kunnen patie ̈nten waar mogelijk thuis herstellen van hun COVID-
symptomen en behoudt het ziekenhuis zicht op de situatie van de patiënt door dagelijks 
contact. De COVID-box bevat een thermometer, bloeddrukmeter en zuurstofsaturatiemeter, 
die patie ̈nten thuis gebruiken. De patiënt geeft dagelijks de metingen door aan het ziekenhuis 
via de LUMC Care app of tijdens een videoconsult met een zorgverlener, die passende actie 
neemt als dat nodig is. 

De apparatuur uit COVID-box gaan terug naar het ziekenhuis als de thuismonitoring afgerond 
is, wordt gereinigd en kan vervolgens opnieuw ingezet worden. Door deze vorm van zorg op 
afstand aan te bieden verlaagt het LUMC de beddendruk, voorkomt het opnames via de SEH 
en verkort het de opnameduur in de kliniek. 

De COVID-box is onderdeel van het bredere concept ‘The Box’ van het LUMC. De bekendste 
variant van ‘The Box’ is die voor hartpatiënten waarbij patiënten thuismeetapparatuur 
meekrijgen. Met een Box kunnen reguliere check-ups vaker en op afstand plaatsvinden, en 
kan de zorgverlener indien nodig tijdig actie ondernemen. De ervaringen van het LUMC met 
eerdere Boxen zijn positief. In de praktijk leidt regelmatige monitoring tot tijdig 
ziekenhuisbezoek en kan zelfs levens redden. Naast de COVID Box werkt het LUMC ook met 
de zwangeren-Box, diverse cardiologische Boxen (hartinfarct, hartfalen), de transplantatie 
Box. Daarnaast zijn er diverse Boxen in ontwikkeling, onder meer voor long- en 
diabetespatiënten. Bron: De juiste zorg op de juiste plek, 4 januari 2022. 
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Jessie J © European Press Agency (EPA)  
 
Jessie J kreeg corona tijdens laatste concert van het jaar 
 
Jessie J heeft tijdens haar laatste concert van 2021 corona opgelopen. Op Instagram deelt de 
zangeres beelden van het concert in The Hotel Café in Hollywood op 15 december. 
 
‘Ik heb covid opgelopen tijdens dit concert, maar het publiek klapte wel op de maat’, schrijft 
de zangeres bij de beelden. 
 
De Britse ster (33) kreeg in november te horen dat het hartje van de baby in haar buik niet 
meer klopte. Hoewel ze ‘overweldigd’ was door verdriet en haar emoties niet onder controle 
had, besloot ze haar concert in Los Angeles gewoon door te laten gaan. ‘Mijn ziel heeft het 
nodig’, luidden haar woorden.  
 
Maar daar kwam de artiest, bekend van hits als Price Tag en Nobody’s Perfect, enigszins op 
terug begin december. Ze stelt op dat moment in haar werkmodus te zijn geschoten en 
daarnaar te hebben gehandeld. ‘The show must go on-mentaliteit reageerde vóórdat het mens 
in mij dat deed’, schrijft Jessie, die zich daardoor vooral druk maakte om hoe ze tijdens het 
concert het publiek moest vertellen waarom ze ‘afwezig’ was. ‘De waarheid is dat ik gewoon 
keihard had moeten huilen in iemands armen. Maar op dat moment was ik alleen. Ik had het 
nog niet verwerkt. En ik had geen idee wat me te wachten stond, niet alleen emotioneel, maar 
ook fysiek na die show.’ Bron: AD, 4 januari 2022.  
 
Opinie: Corona-aanval in verpleeghuizen weer afgeslagen, maar hoe nu 
verder? 

Nu de meeste verpleeghuisbewoners geboosterd zijn, is de huidige corona-aanval op de 
verpleeghuizen afgeslagen en lijkt men voorbereid op het Omikrongevaar. Het aantal 
besmettingen in verpleeghuizen loopt gelukkig hard terug en om een jojo-effect te voorkomen, 
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wordt het antwoord op de vraag ‘hoe kunnen we ons voorbereiden op een toekomst met een 
definitief verblijf van het coronavirus?’ nog urgenter. Bron: De Limburger, 4 januari 2022. 

Duizenden zelftests verbruiken we iedere dag: maar wat zit er eigenlijk 
in dat buisje? En hoe gooi je hem weg? 

Twee jaar geleden had niemand er nog van gehoord, nu gebruiken we er met z'n allen dagelijks 
bergen van: het neusuitstrijkje, beter bekend als de corona-zelftest. Maar hoe gooi je die 
zelftest eigenlijk- enigszins milieubewust- weg? En wat zit er eigenlijk in die vloeistof?  

 Ja, het is pijnlijk,  die wattenstaaf ronddraaien diep in je beide neusgaten.  Tranen springen 
in je ogen, je moet er soms van niezen. Maar je weet tenminste wel snel of je het virus onder 
de leden hebt. Even de staaf in het buisje stoppen, de vloeistof op de tester druppelen en na 
een kwartier heb je de uitslag.  

Simpel, maar wat ben je eigenlijk op dat moment aan het doen? 
De coronatest voor thuisgebruik is een antigeentest. Die kijkt naar de eiwitten van het virus, 
de antigenen, die zorgen dat je lichaam antistoffen gaat aanmaken. Met de wattenstaaf haal 
je wat slijm uit je neusholte. Als je corona hebt, dan zitten in het slijm virusdeeltjes. In de 
tester zitten antistoffen tegen het coronavirus, die reageren dan op de antigenen. Via een 
kleurstof krijg je dan een streepje bij de ‘T.’ Positief dus. Bron: De Stentor, 4 januari 2022. 

GGD Noord-Limburg attendeert Limburgers op vroegere prik bij locatie 
Venray 

Veel Limburgers die een afspraak bij de GGD in Roermond, Venlo of Weert hebben ingepland, 
worden via een SMS geattendeerd op eerdere beschikbare prikmomenten in Venray. 

De GGD Noord-Limburg laat aan 1Limburg weten dat dit is omdat daar nog aanzienlijk meer 
ruimte vrij is in de agenda dan bij de overige locaties. ‘Het is alleen om de mensen erop te 
wijzen dat ze, mochten ze dat willen, in Venray eerder terecht kunnen.’ Bron: 1Limburg, 4 
januari 2022. 

OMT: mogelijk eind januari ruimte voor meer versoepelingen 
 
Omdat er nog veel onzekerheid is over ‘belangrijke eigenschappen’ van de Omikron-variant 
van het coronavirus, denkt het Outbreak Management Team (OMT) niet aan een snelle 
versoepeling van coronamaatregelen, afgezien van het heropenen van de scholen. De 
inschatting van de deskundigen is vooralsnog dat eind januari ‘verdere ruimte wordt verwacht 
om maatregelen te versoepelen.’ 
 
Tegen die tijd moet de boostercampagne zijn afgerond en de hoop is dat de virusverspreiding 
dan voldoende afneemt. Vrijdag praat het OMT erover verder. 
 
Zoals altijd heeft het OMT diverse berekeningen laten maken voor verschillende scenario's. 
Als de basisscholen en middelbare scholen maandag weer opengaan, zal dat naar verwachting 
leiden tot een ‘golf van infecties’ met een piek aan het eind van de maand of begin februari. 
De ziekenhuisopnames die uit die golf voortkomen zouden wel relatief ‘beperkt’ kunnen 
blijven. De intensive carebezetting zou tot maximaal 620 coronapatiënten kunnen oplopen. 
Nu liggen op de ic's 475 mensen met Covid-19. Bron: 1Limburg, 4 januari 2022. 
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Rapper Snelle met microfoon tussen zijn bandleden in Terneuzen tijdens zijn nieuwe 
theatertour ‘FF tussen ons.’ © Rick de Visser  
 
Het wordt een bewogen jaar voor Snelle: hoe ver laat corona hem komen? 
 
Het jaar 2021 was een bewogen jaar voor rapper/zanger Snelle uit Gorssel. Op advies van zijn 
dokter nam hij rust. Een moment dat zich al aankondigde in de Netflixdocumentaire  Snelel 
zonder jas naar buiten.  
 
Wie zien we terug in het nieuws van 2022? De redactie van de Stentor keek eens diep in de 
glazen bol en zag 21 mensen en 1 dier uit onze regio die kleur, smaak en gevoel van het 
komende jaar gaan bepalen. Nummer 10: Snelle (Lars Bos). 
 
Manager Hidde Stegink na het oplezen van de propvolle agenda: ‘Zou je vaker rust willen?’ 
Snelle: ’Ja, maar ik weet niet goed hoe.’  
 
Een rustig jaar voor Snelle ziet er achteraf zo uit: nieuw album, optredens met The 
Streamers, dikke hit met Maan, documentaire, nieuw huis gekocht op oude grond, jurylid 
van The Voice Kids, optredens tussendoor en een theatertour. 
 
Doet hij écht niets meer zonder dat gevoel van moeten? Of laat Bos zich onbewust opjagen 
door de diepgewortelde angst om irrelevant te zijn voordat hij financieel onafhankelijk is? Hoe 
rustig is hij echt, nu corona al bijna twee jaar lang grote, lucratieve optredens onmogelijk 
maakt? 
 
Op 16, 17 en 18 februari staan eerder afgeblazen shows gepland in AFAS Live in Amsterdam. 
Gevolgd door een optreden in de Lotto Arena in Antwerpen, Snelle is immers ook in België 
populair. Maar hoe ver laat corona hem in 2022 komen? Bron: De Stentor, 4 januari 2022. 
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@ Nieuwe Oogst  

LTO-bestuurder Ten Cate: 'Gevecht om aardappelteler is begonnen' 

Aviko verhoogt voor oogstjaar 2022 de contractprijzen van fritesaardappelen met 25 euro per 
ton. Telers die de volledige hectareopbrengst op een vasteprijscontract leveren, ontvangen een 
extra toeslag van 5 euro per ton.  

'Ik ben blij dat Aviko beseft dat we te maken hebben met enorme kostenstijgingen en dat zich 
dat nu terugbetaalt in een prijsverhoging', stelt akkerbouwer en LTO-bestuurder Hendrik Jan 
Ten Cate. 'Dat is hard nodig.'  

De Zeeuwse teler vindt het moeilijk in te schatten of 25 euro per ton verhoging genoeg is. 'De 
gevolgen van het nieuwe beleid zijn nog niet 100 procent zichtbaar.' Daarmee doelt hij onder 
meer op het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. 'Maar als ik zie hoe duur 
gewasbeschermingsmiddelen worden, dan is 25 euro denk ik nog aan de zuinige kant.' Ook 
prijsstijgingen van meststoffen en energie drukken fors op de kostprijs van aardappeltelers.  

'We willen een belangrijk signaal afgeven omdat we zien dat de kosten bij de telers zijn 
gestegen', stelt directielid Dick Zelhorst van Aviko. 'Dat moeten we compenseren om de 
Nederlandse aardappelteelt in de been te houden.' 

Ten Cate verwacht dat ook andere fritesfabrikanten op korte termijn met verhoogde 
contractprijzen komen. 'Het gevecht om de teler gaat beginnen, dan moet je niet te lang 
wachten.' Hij is net als Zelhorst van mening dat de prijsverhoging nodig is om telers over de 
streep te trekken om aardappels te blijven telen. 

De verwerkingscapaciteit van fritesaardappelen is de laatste jaren enorm gegroeid. 'Het is voor 
een fabriek niet rendabel om stil te staan', weet Ten Cate. 'Al wordt het areaal in Noordwest-
Europa alleen maar kleiner. De aardappelmarkt is nog heel onzeker.'  

Ondanks dat heeft Aviko plannen om nog meer aardappelen te contracteren. 'In het begin van 
de coronacrisis viel de afzet voor een belangrijk deel weg', zegt Zelhorst. 'Dat heeft zich 
afgelopen zomer fors hersteld. Daaruit blijkt dat de marktvraag er wel is. We verwachten dat 
deze markt blijft doorgroeien, vandaar dat we een nieuwe fabriek hebben gebouwd. De tijd is 
onzeker, maar je moet ook keuzes durven maken', stelt hij. De productie van deze fabriek in 
het Belgische Poperinge start in maart 2022.  

Verder maakt Aviko bekend dat aardappeltelers die vorig jaar een tweejarig contract hebben 
afgesloten, grotendeels worden gecompenseerd. Die contracten werden gesloten tijdens het 
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dieptepunt van de markt door het coronavirus. De compensatie vindt plaats wanneer het 
contract met een jaar wordt verlengd.  

Ook is de optie voor het vastleggen van nettovolumes op vaste prijs verhoogd naar 40 en 45 
ton aardappelen per hectare. Daarnaast meldt de fritesfabrikant dat het een 
'kostenindexcontract' gaat introduceren. Hierbij leiden toekomstige verhogingen van 
teeltkosten (exclusief grondkosten) tot een automatische indexering van de contractprijs. 'Het 
eerste jaar is op basis van het huidige vaste prijsniveau', licht Zelhorst toe. 'In het tweede jaar 
indexeert het contract mee als de teeltkosten stijgen.' 

'Dat zou ik een goede zaak vinden', reageert Ten Cate. 'De meeste contracten worden voor 
langere tijd afgesloten. Daarin wordt geen rekening gehouden met indexatie. Mogelijk kan op 
deze manier dat probleem worden getackeld.' Aviko heeft met deze contractvorm de laatste 
jaren in proefvorm al ervaring opgedaan. Vanaf oogstjaar 2022 wordt het nieuwe contract op 
grotere schaal uitgerold. Bron: Nieuwe Oogst, 10 december 2021. 

POC: laat aardappelareaal niet groeien  

De Producentenorganisatie Consumptieaardappelen roept telers op hun areaal niet uit te 
breiden. De betere positie als teler door de krappe markt van oogst 2021 gaat onmiddellijk 
weer verloren als het aantal hectares teveel gaat groeien. 

 

@ Akkerwijzer 

De situatie van 2021 is ontstaan door een areaalkrimp in de EU-4 van circa 5 procent en een 
opbrengst rond het meerjarig gemiddelde. Door het areaal volgend jaar niet of nauwelijks te 
laten groeien, is de kans dat de telers het volgende seizoen ook weer redelijke prijzen kunnen 
maken het grootst, aldus de POC. 

Zoals het zich nu laat aanzien blijven de gevolgen van de uitbreiding van de Covid-19-
besmettingen door de Omikron-variant voor de fritesmarkt beperkt. Dan zal ook het aanbod 
op de fritesmarkt krap zijn, schat de POC in. „Daarmee heeft de teler meer kans om een 
redelijke prijs voor zijn vrije aardappelen te krijgen.’ Om deze wat betere positie in de markt 
te behouden is het wel van belang om zo mogelijk de overtonnen (meeleveraardappelen) ook 
echt vrij te houden, een kostendekkende contractprijs te bedingen en de omvang van het 
areaal in de EU-4 in de hand te houden. 
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Een redelijke prijs op de vrije markt zorgt doorgaans voor betere contractprijzen. De nu 
bekende contractprijzen voor 2022 zijn echter niet hoog genoeg om de kostenstijging op te 
vangen. Een verhoging van 4 tot 5 cent is zeker nodig. De POC adviseert telers om met de nu 
bekende contractprijzen niet akkoord te gaan. Bron: Akkerwijzer, 31 december 2021. 

Heracles annuleert twee oefenduels in Duitsland vanwege corona 

De twee oefenduels die Heracles Almelo komend weekeinde in Duitsland zou spelen, gaan uit 
voorzorg niet door. Binnen de selectie van de Eredivisieclub zijn enkele coronabesmettingen 
vastgesteld. De clubleiding wil geen risico nemen en heeft daarom de wedstrijden tegen SV 
Straelen en SC Paderborn 07 geannuleerd. 

Heracles werkt in Almelo toe naar de hervatting van de Eredivisie. De ploeg van de 
vertrekkende trainer Frank Wormuth begint met een uitwedstrijd op 15 januari tegen NEC 
aan de tweede seizoenshelft. Bron: RTL Nieuws, 4 januari 2022. 

Corona houdt eredivisie in zijn greep: ook Heerenveen annuleert 
trainingskamp 

Net als Feyenoord en PSV heeft ook sc Heerenveen het geplande trainingskamp moeten 
annuleren vanwege meerdere coronabesmettingen binnen de selectie. Na Utrecht is 
Heerenveen nu de tweede eredivisieclub die een binnenlands trainingskamp annuleert. 

Trainer Johnny Jansen bleef met zijn selectie uit voorzorg al in eigen land, maar zelfs een 
weekje Apeldoorn zit er nu niet meer in. ‘Door meerdere positieve coronatests heeft de club 
besloten om in Heerenveen te blijven’, aldus de Friese ploeg. 

De besmette spelers zitten in isolatie. De rest van de selectie traint de komende dagen ‘gewoon’ 
op het eigen Sportpark Skoatterwâld. Heerenveen moest dinsdag afscheid nemen van 
spelmaker Joey Veerman, die overstapt naar PSV. De 23-jarige middenvelder wordt vandaag 
medisch gekeurd. 

Feyenoord en PSV zouden zich deze week in Spanje voorbereiden op de tweede seizoenshelft. 
Beide topclubs besloten op het laatste moment de reis te schrappen vanwege meerdere 
besmettingen met het coronavirus in hun selecties. Ajax, Vitesse (naar Portugal), AZ en NEC 
(Spanje) zijn wel naar het buitenland gegaan. De andere clubs uit de Eredivisie bereiden zich 
in eigen land voor op de hervatting van het seizoen. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Ajax verlaat trainingskamp in Portugal en keert terug naar Nederland 

Ajax heeft het trainingskamp in Portugal per direct verlaten. De club heeft te maken met 
enkele positieve uitslagen van coronatesten en keert daarom terug naar Nederland. Met het 
oog op de hervatting van de Eredivisie wil de Amsterdamse club een uitbraak voorkomen. 

Ajax trad direct handelend op en plaatste de betreffende personen los van de groep. De club 
wil niet nader ingaan op het aantal besmettingen, dat gebeurt nooit, maar het is wel duidelijk 
dat er minimaal één positieve test is afgenomen. Afgelopen weekend testten alle ruim zestig 
spelers en stafleden van Ajax nog negatief, waarna voor een trainingskamp richting de 
Portugese Algarve werd vertrokken. 

Tijdens de ochtendtraining stonden ook vrijwel alle spelers op het veld. Alleen Victor Jensen 
ontbrak, maar het is nog onduidelijk of dat met een blessure of coronabesmetting te maken 
had. Het aantal positieve tests was gering, maar Ajax hield de situatie steeds nauwlettend in 
de gaten. 

Met het oog op de tweede seizoenshelft wil de club een uitbraak voorkomen. Daarom is uit 
preventief oogpunt besloten om woensdag terug te keren naar Amsterdam. Ajax hervat de 
competitie zondag 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Bron: Voetbal 
International, 5 januari 2022. 
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Barça-voorzitter Joan Laporta test positief op corona 

Na Ferrán Torres en Pedri heeft nu ook voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona positief 
getest op het coronavirus. 

De Spaanse voetbalclub maakte dinsdagavond bekend dat Laporta rechtstreeks contact had 
met iemand die onlangs positief testte. 

Na een negatieve antigeentest op dinsdagmorgen, testte de 59-jarige Laporta in de namiddag 
positief bij een PCR-test. De voorzitter van Barca zit in quarantaine en heeft geen symptomen. 
Bron: De Telegraaf, 5 januari 2022. 

Griekenland meldt vandaag een nieuw record aan positieve coronatests 

Griekenland meldt vandaag een nieuw record aan positieve coronatests: in totaal werden 
50.126 besmettingen vastgesteld. Het vorige record stond op ruim 40.000 positieve tests op 
oudjaarsdag. Vier dagen daarvoor werden nog geen 10.000 besmettingen geteld. 

In Griekenland gelden sinds gisteren nieuwe maatregelen om de verspreiding van de Omikron-
variant tegen te gaan. Zo moet de horeca om middernacht sluiten, mogen in voetbalstadions 
slechts 10 procent van de plaatsen bezet zijn en moeten beter beschermende mondkapjes 
worden gebruikt bij bijvoorbeeld een bezoek aan de supermarkt. 

Wel gaan leerlingen en leraren vanaf 10 januari terug naar school. Leerlingen moeten in de 
eerste week drie keer getest worden, één keer meer dan voor de kerstvakantie. 

Griekenland, dat zo’n 11 miljoen inwoners telt, noteerde tot nu ruim 1,3 miljoen 
besmettingen. Ruim 21.000 Grieken overleden aan de gevolgen van corona. Bron: AD, 4 
januari 2022.  

Schiphol heeft afgelopen jaar ruim een vijfde meer reizigers verwerkt dan 
in eerste coronajaar 

Luchthaven Schiphol heeft afgelopen jaar ruim een vijfde meer reizigers verwerkt dan in het 
eerste coronajaar. Maar de cijfers staan in schril contrast met de periode voor de coronacrisis. 

Afgelopen jaar reisden 25,5 miljoen reizigers van, naar of via Schiphol. In 2020 ging het nog 
om 20,9 miljoen passagiers, maar in 2019 werden wel 71,7 miljoen reizigers verwerkt. 

Het aantal passagiers pakte in werkelijkheid afgelopen jaar overigens nog lager uit dan 25,5 
miljoen. Dat komt omdat er in de cijfers ook ruim 11 miljoen reizigers met een overstap op 
Schiphol zijn meegeteld. Dit zijn eigenlijk maar circa 5,5 miljoen mensen. Volgens de 
internationale telwijze die Schiphol hanteert worden overstappers tweemaal geteld: zowel bij 
aankomst als vertrek. 

Ook de kleinere luchthavens in Nederland zagen hun reizigersaantallen vorig jaar weer wat 
toenemen. Maar volgens de Royal Schiphol Group, zoals de luchtvaartgroep officieel heet, is 
er over de gehele linie een 'aanzienlijk verschil' met de tijd voor de crisis. Bij Eindhoven Airport 
was met 2,7 miljoen passagiers afgelopen jaar sprake van ruim een kwart meer reizigers. Op 
Rotterdam The Hague Airport bedroeg de toename bijna de helft, maar daar ging het met 0,8 
miljoen reizigers wel om een relatief lager aantal. Bron: AD, 4 januari 2022.  

We hebben kans de Omikrongolf uit te zitten zonder het land weer op slot 
te zetten, aldus Boris Johnson 

‘We hebben kans de Omikrongolf uit te zitten zonder het land weer op slot te zetten, maar de 
komende weken zullen uitdagend zijn’, zegt de Britse premier Boris Johnson over het grote 
aantal landgenoten dat dagelijks een coronabesmetting oploopt. ‘Voorzichtigheid is geboden, 
de strijd tegen Covid is niet voorbij.’ 
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Omikron is milder dan eerdere varianten, maar desondanks neemt het aantal coronapatiënten 
in ziekenhuizen snel toe, stelde de conservatieve regeringsleider vast tijdens een 
persconferentie. Alleen al in Engeland zijn het er meer dan 15.000, waarmee de piek van vorig 
jaar wordt benaderd. In het Verenigd Koninkrijk werden het afgelopen etmaal 218.724 
coronabesmettingen geregistreerd, een record. 

Johnson wees op de bescherming die boosterprikken geven en pronkte ermee dat er in het 
Verenigd Koninkrijk relatief meer zijn toegediend dan in andere Europese landen. Ruim 34 
miljoen Britten hebben zo'n extra inenting gehad, maar er zijn nog altijd 9 miljoen Britten die 
hem moeten halen. Hij riep iedereen op dat snel te doen. 

Meerdere ziekenhuizen hebben moeite de stroom aan patiënten te bolwerken. De 
ziekenhuizen kunnen zich het aantal afwezige medewerkers die in isolatie verblijven vanwege 
een besmetting nauwelijks veroorloven. Gezondheidsminister Sajid Javid gaf aan dat het 
aantal opnames weliswaar toeneemt, maar dat de bezetting van de intensive cares stabiel is. 
Veel mensen op de ic zijn niet gevaccineerd, zei premier Johnson. ‘Mensen sterven terwijl het 
niet nodig is.’ Waar nodig krijgen ziekenhuizen extra hulp van het leger. Bron: AD, 4 januari 
2022. 

Uitgekookte oplichters doen zich voor als GGD’ers bij nieuwe babbeltruc: 
‘Trap er niet in, het is nep’  

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen als Marco De Zeeuw op zijn mobieltje wordt gebeld 
door een anoniem nummer. Die telefoontjes drukt hij altijd weg omdat hij ze niet vertrouwt. 
Maar deze beller bleef aanhouden en het ‘gemoed’ van Marco speelde op: het kan wel iemand 
in nood zijn. ‘Maar trap er niet in, het is oplichting door nep GGD’ers.’ 

De landelijke GGD waarschuwt voor een nieuwe babbeltruc waarbij oplichters zich voordoen 
als medewerkers van de gezondheidsdienst. Ze gaan uitgekookt te werk door mensen op te 
bellen en te vragen waarom zij nog geen boosterprik hebben gehaald om vervolgens 
persoonsgegevens van slachtoffers te verzamelen. Met die gegevens kunnen ze zich voordoen 
als de persoon in kwestie en spullen kopen op de naam van het slachtoffer. De GGD 
benadrukt dat echte medewerkers nooit bellen voor het maken van een afspraak, dat ze ook 
nooit onaangekondigd aan de deur komen en op geen enkele manier vragen om financiële 
gegevens. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Winkeliers zeggen weer veilig open te kunnen: ‘Trek gelijk op met rest 
van Europa’ 

Winkels zijn bereid om extra maatregelen te nemen, als ze maar open kunnen. Het steekt 
winkeliers nu dat we het enige land in Europa zijn waar niet geshopt kan worden, stelt 
brancheorganisatie INretail. 

‘We kunnen gecontroleerd en veilig open’, vertelt INretail-directeur Udo Delfgou. De 
belangenclub spreekt namens 13.000 winkels en stelt dat er geen draagvlak meer is voor deze 
harde lockdown. 

Delfgou: ‘En we zijn bereid om onze deuren te openen onder voorwaarden van extra 
maatregelen.’ Volgens de directeur is er een lijst aan opties waar het kabinet uit kan kiezen, 
zo vertelt hij tegen deze site. ‘Denk aan een vroegere sluitingstijd, minder klanten per vierkante 
meter dan voorheen, winkelen op afspraak of een coronatoegangsbewijs op drukke plekken.’ 

Zo benoemt Delfgou het grote verschil tussen steden en dorpen. In de dorpen is het vrijwel 
nooit ‘druk’ in winkels. ‘Je kan dan bij winkels in grote steden klanten om hun QR-code 
vragen. Iets wat ze ook doen in Oostenrijk en Duitsland.’ Een coronatoegangsbewijs vragen 
bij winkels in coronabrandhaarden is ook een optie voor INretail. ‘Dan kijk je regionaal waar 
het slecht gaat met besmettingen.’ 
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Wij vragen het kabinet juist gelijk met Europa op te trekken, aldus Udo Delfgou, directeur 
INretail. 

Voorlopig is Nederland met het click-and-collect-systeem - maar wel met dichte deuren - een 
buitenbeentje in het Europese continent. In andere landen is fysiek winkelen wel mogelijk. 
Soms met mondkapje, zoals in Portugal en Denemarken.  

‘Wij vragen het kabinet juist gelijk met Europa op te trekken’, besluit Delfgou, die zag dat er 
in de feestdagenperiode weer veel werd gekocht in België en Duitsland. ‘In België gaat de 
solden beginnen, de uitverkoopweken. Dan gaan we weer volle treinen en auto's zien die de 
grens oversteken. Dat is pijnlijk voor onze ondernemers.’ Bron: AD, 4 januari 2022. 

De Kamer spreekt op zijn vroegst op 17 januari over wetsvoorstellen over 
2G-beleid 

De Kamer spreekt op zijn vroegst op maandag 17 januari over wetsvoorstellen over 2G-beleid 
(waardoor alleen toegang wordt gegeven aan mensen die recent een coronabesmetting hebben 
doorgemaakt of gevaccineerd zijn) en de uitbreiding van de coronapas. 

De Kamer heeft op verzoek van de PVV besloten de behandeling van de voorstellen uit te 
stellen, omdat het ministerie van Volksgezondheid eind volgende week met meer informatie 
over onder meer de Omikron-variant komt. 

De drie voorstellen, over een mogelijk 2G-beleid en inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB) 
in het hoger onderwijs en op de werkvloer, werden al eerder uitgesteld. Bovendien zit 
Nederland zeker tot 14 januari in lockdown, en het kabinet wil 2G en een bredere inzet van 
de coronapas inzetten als meer zaken de deuren kunnen openen. 

Het 2G- en 3G-beleid (waarbij mensen ook met bewijs van een negatieve test toegang krijgen) 
is niet onomstreden. Coalitiepartij ChristenUnie is tegen de inzet van 2G, en het CDA twijfelde 
afgelopen tijd nog, maar denkt wel dat het beleid kan helpen 'sommige sectoren eerder te 
openen.’ Bron: AD, 4 januari 2022.  

Gezondheidsraad kijkt naar boosteren jongeren van 12 tot 18 jaar 

Demissionair zorgminister Hugo De Jonge heeft de Gezondheidsraad vorige week om een 
advies gevraagd over het boosteren van jongeren van 12 tot en met 17 jaar. De raad is gevraagd 
dat advies ‘met hoge prioriteit te behandelen’, laat een woordvoerder weten.  

Sinds deze dinsdag kunnen alle 18-plussers een afspraak maken om een boostervaccinatie te 
halen. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich wel laten inenten met een eerste en tweede dosis, 
maar worden vooralsnog niet opgeroepen voor een boosterprik omdat de minister daarvoor 
het advies van de Gezondheidsraad wil hebben. Wanneer dat te verwachten is, kan het 
ministerie nog niet zeggen. 

De raad is al om advies gevraagd over het boosteren van jongeren terwijl voor deze groep nog 
geen boostervaccins zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De 
Jonge heeft daarom ook gevraagd of er eventueel al begonnen kan en moet worden met het 
boosteren van de jongeren zonder zo'n goedkeuring, of dat een specifiek voor het boosteren 
goedgekeurd middel afgewacht moet worden. Bron: De Telegraaf, 4 januari 2022.   

Honderdduizenden Amerikanen zonder stroom na sneeuwstorm 

Een heftige sneeuwstorm aan de oostkust van de Verenigde Staten heeft maandag voor een 
enorme stroomuitval en grote verkeershinder gezorgd. In de staten Virginia, Maryland, North 
Carolina, South Carolina en Georgia zitten in totaal zo’n 660.000 huishouden zonder stroom. 
In sommige gebieden kan het naar verwachting dagen duren voordat de stroomvoorziening is 
hersteld. 
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In Virginia viel 37 centimeter sneeuw en in Maryland zelfs ruim 39 centimeter. In de 
Amerikaanse hoofdstad Washington viel binnen enkele uren ruim 20 centimeter sneeuw. 

De federale regering had ambtenaren en andere medewerkers zondag al opgeroepen om 
maandag niet naar hun werk te komen. Hierdoor waren de wegen in de stad vrijwel leeg. De 
heropening van tientallen scholen na de kerstvakantie is uitgesteld naar donderdag. 

Ook de Amerikaanse president Joe Biden ondervond overlast van de sneeuwstorm. Hij liep 
vertraging op toen hij met het regeringsvliegtuig terugkeerde vanuit zijn thuisstaat Delaware. 
Het vliegtuig moest een half uur wachten, voordat het kon landen op een militair vliegveld. 
Ook de autorit naar het Witte Huis verliep volgens meereizende journalisten traag door de 
sneeuw. Bron: AD, 4 januari 2022. 

Ellende op Amerikaanse snelweg: automobilisten zitten ‘s nachts 
muurvast in vrieskou 

Honderden automobilisten hebben de nacht op de snelweg moeten doorbrengen wegens een 
heftige sneeuwstorm in de Amerikaanse staat Virginia. Door de gladheid schaarden meerdere 
vrachtwagens, waardoor niemand een kant op kon. Sommigen staan nog steeds vast. ‘Als ik 
was gaan lopen, was ik er nog sneller.’ 

Het was ellende afgelopen nacht op wegen tussen Richmond (de hoofdstad van de staat 
Virginia) en Washington DC. Sommige Amerikanen die maandagochtend naar hun werk 
wilden, kwamen in een kilometerslange file terecht door een sneeuwstorm en vallende bomen. 

 
In Virginia is minimaal 30 centimeter sneeuw gevallen. Drama na drama afgelopen nacht op 
de I-95 in Virgina. Reizigers moesten in hun auto in de vrieskou de nacht doorkomen. @ 
Reuters 
 
Als gevolg van de hevige sneeuwval in Virginia - er viel meer dan 30 centimeter - schaarden 
vrachtwagens en raakten van sommige auto's de benzine op. Enkele automobilisten hebben 
de nacht van maandag op dinsdag in hun auto moeten doorbrengen terwijl de temperatuur 
buiten onder het vriespunt lag. Automobilisten die medische of andere hulp nodig hadden, 
werd verzocht om noodnummer 911 te bellen, zo meldden de autoriteiten. 
 
Senator Tim Kaine van Virginia meldt op Twitter dat hij maandagmiddag vertrok van huis om 
naar zijn werk in Washington DC te rijden. ‘Gewoonlijk een rit van 2 uur. Maar 
dinsdagochtend, 19 uur later, ben ik nog steeds niet bij het Capitool.’ Wegwerkers zijn uren 
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in de weer om de weg enigszins vrij te maken, wat lastig is. Van meerdere auto's raakt de 
benzine ondertussen weer op. 
 
Susan Phalen zit met haar vier honden meer dan 10 uur vast op de inmiddels beruchte 
snelweg I-95. Phalen vertrok maandagavond en dacht maar een uurtje weg te zijn. ‘Dus dit 
kan in de recordboeken’, zegt ze dinsdagochtend tegen CNN. ‘Als ik was gaan lopen, was ik er 
nog sneller.’ Phalen zag dat meerdere automobilisten hun auto continu uit- en aanzetten. 
‘Want we moesten benzine sparen, maar soms ook weer even de verwarming laten loeien.’ 
Bron: AD, 4 januari 2022. 
 

 

In Maryland viel maandag ruim 39 centimeter sneeuw. © AP 
 

 
Vrachtwagens staan langs de snelweg vast in de sneeuw. © AP 
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Niet ziek van corona, wél doodongelukkig door lockdown: blij dat de 
school weer opengaat 

Een zegen dat de school weer open mag! Voor de gemiddelde 8-jarige leek zo’n extra lange 
kerstvakantie leuk, maar voor sommige kinderen was het angstig, eenzaam en veroorzaakt 
het neerslachtigheid.  

2,5 miljoen kinderen en jongeren mogen weer naar school. ‘Hopelijk voor heel lange tijd’, zei 
demissionair onderwijsminister Arie Slob daar maandag over. Vanaf 10 januari gaan de 
deuren van de basis- en middelbare scholen weer ‘verantwoord’ open. Bron: AD, 4 januari 
2022.  

Binnenkijken bij de nieuwe afdeling voor zware criminelen: ‘Bestek op de 
magneetstrip’ 

Een gevangenisafdeling met extra zware bewaking moet voorkomen dat criminelen hun 
‘activiteiten’ vanuit de bajes gewoon voortzetten. Dinsdag opent de PI Krimpen aan den IJssel 
een speciale vleugel met plek voor vijftien delinquenten. Een kijkje op de Afdeling Intensief 
Toezicht.  

Een kleine sportzaal met gewichten en een loopband. Een recreatieruimte met een keuken en 
spelletjes, nu nog in de verpakking. De luchtplaats, voorzien van kunstgras, lijkt op een grote 
kooi. De overkapping, een groot hek, maakt eventuele drugs- en wapenleveranties per drone 
of over de muur gegooide tennisbal onmogelijk. Overal hangen camera’s. Bron: AD, 11 april 
2021.   

Corona-uitbraak onder gevangenen PI Krimpen, gedetineerden in ‘cel-
quarantaine’ 

Onder gevangenen van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Krimpen aan den IJssel is het 
coronavirus uitgebroken. Ook een aantal medewerkers is besmet geraakt met het virus, meldt 
de gevangenis dinsdagavond. 

Het gaat om een ‘toenemend aantal coronabesmettingen onder zowel personeel als 
gedetineerden’, volgens een woordvoerder van de PI. Op dit moment zijn 16 van de 455 
gedetineerden besmet. Er staat nog een aantal testen uit, dus mogelijk komen er meer 
besmettingen bij. Om hoeveel besmette medewerkers het gaat, is niet bekend.  

Het in quarantaine plaatsen van de gedetineerden is een ingrijpende maatregel, maar ook 
noodzakelijk, aldus de woordvoerder PI Krimpen. 

Om de besmettingen een halt toe te roepen, gaan de besmette gedetineerden zeven dagen in 
quarantaine. Dat betekent dat ze op hun cel moeten blijven, in ‘cel-quarantaine’, zoals de 
woordvoerder het noemt. Besmette gevangenen mogen per dag één uur buiten luchten in 
kleine groepjes. Ook kunnen zij bellen met het thuisfront. Na zeven dagen moeten ze één dag 
klachtenvrij zijn om weer uit quarantaine te mogen. 

‘Het in quarantaine plaatsen van de gedetineerden is een ingrijpende maatregel, maar ook 
noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen’, zegt de woordvoerder. Uit voorzorg 
krijgen de niet besmette gevangenen een aangepast dagprogramma. Dat betekent dat ze het 
dagprogramma alleen met hun eigen afdeling mogen doen.  

De sfeer onder de gevangenen is rustig, aldus de woordvoerder. ‘Men heeft begrip voor de 
situatie.’ De maatregelen gelden vooralsnog voor tien dagen. Gedurende die tijd mogen alle 
gevangenen geen bezoekers ontvangen.  
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April vorig jaar opende in de PI in Krimpen een speciale afdeling voor zware criminelen. Die 
gevangenisafdeling met extra zware bewaking moet voorkomen dat criminelen hun 
‘activiteiten’ vanuit de bajes voortzetten. Bron: AD, 4 januari 2022.  

UMC Utrecht werkt aan medicijn tegen reukverlies door corona 

In Utrecht loopt een onderzoek naar een mogelijk medicijn tegen reukverlies als gevolg van 
een coronabesmetting. Twee eerste kleine studies lieten een gunstig effect zien, maar om zeker 
te weten dat het werkt is onderzoek onder een grotere groep patiënten nodig, zegt KNO-arts 
Digna Kamalski in het NOS Radio 1 Journaal. Ze leidt het onderzoek bij het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht. 

Na de uitbraak van de pandemie bleek dat veel patiënten last van reukverlies hebben. ‘In het 
begin dachten we dat het misschien gewoon weer voorbij ging. Maar bij veel patiënten blijft 
het reukverlies bestaan. Het kan maanden of misschien wel langer duren en mensen hebben 
er erg veel last van.’  

Onderzoekers kwamen erachter dat het reukverlies te maken heeft met een ontstekingsproces, 
maar tot nu toe was er geen medicijn tegen. Het UMC Utrecht test nu een ontstekingsremmer, 
prednisolon, volgens Kamalski hetzelfde middel als het bekendere prednison, maar onder een 
andere naam op de markt gebracht.  

Het is een zwaar medicijn, maar veel hangt af van de dosering, zegt ze. ‘Je kunt het kortdurend 
geven en hoog, of heel langdurig en laag, en dat geeft verschillende soorten bijwerkingen. Een 
korte kuur zoals wij hem geven, daarvan zijn de bijwerkingen beperkt. Maar voor elk medicijn 
geldt dat er bijwerkingen kunnen optreden. Daarom willen we heel graag weten of het ook 
werkelijk werkt.’ 

De ontstekingsremmer wordt nu getest op patiënten die last hebben van reukverlies. Na drie 
maanden wordt het effect gemeten. ‘Op dit moment zijn ongeveer 25 patiënten ermee gestart, 
maar we hebben er nog wel een aantal nodig’, zegt Kamalski. Uiteindelijk moeten er 116 
patiënten deelnemen om conclusies over de werkzaamheid te kunnen trekken. Mensen die 
last hebben van reukverlies door corona en willen meedoen aan het onderzoek kunnen zich 
aanmelden bij het UMC Utrecht. Bron: NOS, 4 januari 2022.  

Al een jaar niks ruiken en proeven door corona: 'Ik eet alleen omdat het 
moet' 

Wat als je van de een op de andere dag niet meer kan ruiken en proeven? Raak je in paniek, 
of heb je vertrouwen dat het wel weer terugkeert? Steeds meer Nederlanders worstelen met 
deze vraag. Nadat ze zijn hersteld van covid-19, blijkt bij duizenden mensen het vermogen om 
geuren en smaken te herkennen volledig te zijn verdwenen. 

Zo ook bij Rolf Graafmans (25) uit Riel. Hij raakte vorig jaar maart besmet met het coronavirus 
en sindsdien ruikt en proeft hij niets meer. ‘Eerst zei de huisarts dat het vanzelf terug zou 
komen, zoals bij de meeste mensen na drie tot vier weken het geval is. Maar het bleef weg, al 
meer dan een jaar nu.’ 

Het belemmert hem behoorlijk, vooral met eten en drinken. ‘Ik heb er mee leren omgaan, maar 
het is natuurlijk niet wat je wil. Eten doe ik omdat het moet, maar het smaakt nergens meer 
naar. Als ik een stukje brood eet, voelt het als een zachte bol deeg in mijn mond.’ 

Het probleem uitleggen aan anderen stuit daarnaast soms op onbegrip: ‘Het lijkt ze makkelijk 
dat je geen vieze geuren meer ruikt. Ze zien enkel voordelen, maar er zijn juist vooral nadelen.’ 

Rolf is zeker niet de enige. Ongeveer zestig procent van de mensen die positief testen op corona 
krijgt voor korte of langere tijd te maken met een reuk- of smaakstoornis. Bij de meesten is 
het binnen een paar weken weer hersteld, maar bij ongeveer tien procent duurt het maanden, 
of keren reuk en smaak zelfs helemaal niet meer terug.  
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Aangezien het RIVM meldt dat er inmiddels zo'n 1.3 miljoen positieve coronatests in Nederland 
zijn geweest, gaat het om zeker duizenden mensen. 

Bovenin de neus zit het zogenoemde reukepitheel. In dat weefsel zitten reukvezels, kleine 
sprieten, die reageren op geuren. Ze worden ook weleens vergeleken met een orkest. Dat 
'orkest' zendt signalen naar de hersenen en zo herkennen we geuren. Het coronavirus zorgt 
ervoor dat de reukvezels niet meer goed werken. Het lukt de hersenen niet meer bepaalde 
geuren te herkennen. Dit heeft ook invloed op de beleving van smaak.  

Dat steeds meer mensen door corona smaak- en reukproblemen hebben, horen ze ook bij 
patiëntenvereniging Reuksmaakstoornis. Voorzitter Kirsten Jaarsma is zelf 
ervaringsdeskundige en weet dat de gevolgen groot zijn. ‘Mensen gaan bijvoorbeeld extreem 
zoet of zout eten, waardoor ze kilo's aankomen. Anderen zijn bang dat ze een eventuele 
brandgeur in huis niet meer kunnen ruiken.’ 

Hoe langer het duurt, hoe emotioneler het kan worden, zegt Jaarsma. ‘Je reuk is ontzettend 
belangrijk voor het vormen van herinneringen. Plotsklaps mis je de geur van je partner en 
kinderen. Dat maakt onzeker en angstig.’ 

Er zijn manieren om het waarnemen van smaken en geuren weer te stimuleren, bijvoorbeeld 
met reuktraining. Mensen moeten dan dagelijks ruiken aan flesjes met herkenbare geuren. 
Hoewel de neus in de beginfase weinig oppikt, wordt de 'geurbibliotheek' in de hersenen wel 
weer gestimuleerd. Veel ex-coronapatiënten zijn er de afgelopen maanden mee begonnen. 

Ook Rolf is maandenlang in de weer geweest met de geurflesjes. ‘Twee keer per dag ruik je 
aan verschillende potjes met daarin geuren zoals eucalyptus, kruidnagel en citroen. In de 
bijsluiter stond dat het maximale resultaat na zes tot acht maanden wordt behaald. Maar bij 
mij viel het resultaat jammer genoeg tegen. Ik ben er ook mee gestopt nu.’ 

Mensen zoals Rolf, hebben nog meer opties om hun zintuigen te stimuleren. Zo is kok Martijn 
van Gemst uit Krimpen aan de Lek - die door corona zelf ook tijdelijk z'n smaak verloor - 
gespecialiseerd in het koken voor mensen met een smaak- of geurstoornis. Hij is zogenoemd 
chef gastro engeneering bij een zorginstelling in de gemeente Hoeksche Waard. 

‘Ik weet wat ik moet doen om ex-coronapatiënten weer te laten proeven’, zegt Van Gemst. Hij 
is aangesloten bij het Center for Gastrology in het Belgische Leuven, waar voor deze groep een 
smaaktest is ontwikkeld. ‘Daar zit een heel algoritme achter en uit de test komt voor iedereen 
een uniek smaakprofiel. Op basis daarvan passen we de ingrediënten, kookwijze en 
hoeveelheden aan.’ 

Het onderzoek naar wat het beste werkt voor mensen met covid-19, is volgens de kok nog in 
volle gang. Overigens heeft eten ook andere eigenschappen dan smaak, legt hij uit. ‘Het gaat 
bijvoorbeeld om hoe iets proeft: is het knapperig als een wortel, is het warm of koud, pittig?’ 

Uiteindelijk is het belangrijk dat mensen weer met plezier gaan eten, zodat ze fysiek en 
mentaal kunnen aansterken. ‘Want eten wordt pas gezond, als het lekker is’, zegt Van Gemst. 
Bron: NOS, 11 april 2021, 

'Verse koffie ruikt als uitlaatgassen', ervaren ex-coronapatiënten 

Het is bekend dat plotseling verlies van smaak en/of reuk veelvoorkomende symptomen zijn 
van covid-19. Maar een deel van de ex-patiënten ervaart ruim een half jaar na hun besmetting 
nog altijd problemen met deze twee zintuigen. 

‘Mijn zweet ruikt naar uien en ik hoop dat het alleen in mijn hoofd zit’, zegt Chantalle Mouwer. 
‘Normaal rook het altijd neutraal. En het treft niet alleen geur maar ook smaak; heel veel zoete 
dingen en zuivel smaken bijvoorbeeld niet meer lekker. Cappuccino drink ik nog wel, maar ik 
geniet er niet meer van.’ 
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De 37-jarige inwoner van Utrecht is getest op corona-antistoffen en daaruit bleek dat ze het 
virus heeft gehad. In maart kampte ze ook met acuut reuk- en smaakverlies. Mouwer herstelde 
daarvan, maar sinds juni is het probleem opeens terug en zijn veel geuren en smaken voor 
haar compleet veranderd. Ze onderging een MRI-scan op eventuele andere oorzaken. Volgens 
haar KNO-arts is het waarschijnlijk het gevolg van covid-19, legt Mouwer uit. 

Ook radio-dj Domien Verschuuren heeft last van een vervormde smaak- en geurbelevenis. 
Zijn parfum ruikt anders, een eitje smaakt vreemd en allerlei dingen hebben voor hem een 
chemische geur gekregen. ‘Ik heb ook het idee dat ik mijn eigen winden niet meer kan ruiken, 
maar ik ga het niet vragen aan anderen ter controle.’ 

Verschuuren is niet getest, maar denkt wel dat het een gevolg is van corona aangezien hij in 
het voorjaar ook opeens niets meer kon ruiken of proeven. In zijn show op Qmusic riep hij 
woensdagmiddag ex-patiënten op hun ervaringen te delen. ‘Ik kreeg bijna 200 reacties van 
mensen’, zegt Verschuren. ‘Ze zeiden: 'Ik dacht dat alleen ik dit had', of 'ik durfde er met 
niemand over te praten.’ Dat is ook precies waarom ik het deed, want er is zo weinig over te 
vinden op internet.’ 

Ze kunnen last hebben van geurhallucinaties, omdat de zenuwen nog aan het herstellen zijn, 
aldus Elbrich Postma, onderzoeker bij het Reuk- en smaakcentrum. 

Het is onduidelijk hoeveel voormalige coronapatiënten last hebben van dit fenomeen. Sanne 
Boesveldt (Universiteit Wageningen) onderzoekt reuk- en smaakverlies bij besmette personen 
en wordt regelmatig gemaild of gebeld door mensen die er last van hebben. 

‘De realistische schatting is dat ongeveer twee derde van alle coronapatiënten last van reuk 
en smaakverlies krijgt. En dat een klein deel daar langdurig last van houdt. Hoe groot dat deel 
is, valt nog echt niet te zeggen.’ Maar nu steeds meer mensen positief testen, is het 
onvermijdelijk dat meer personen er voor langere periode last van gaan hebben. 

Gezien alle ernstige symptomen van het coronavirus en de kans op overlijden, lijkt aantasting 
van de reuk- of smaakzin iets milds. Toch kan het ernstige impact hebben op het leven van 
mensen. 

Zo kunnen personen onzeker worden over hun lichaamsgeuren, zegt onderzoeker Elbrich 
Postma van het Reuk- en smaakcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. ‘Het kan ook effect 
hebben op hoe veilig mensen zich voelen. Je kunt bijvoorbeeld niet meer ruiken of het gas 
aanstaat, of dat er brand in huis is.’ 

Andersom is ook mogelijk, dat mensen juist steeds dingen ruiken die er niet zijn. Zoals een 
rookgeur terwijl er niets in brand staat. ‘Dat zijn dan geurhallucinaties, die ontstaan omdat 
de zenuwen nog aan het herstellen zijn. Dat is wat we nu bij veel patiënten zien.’ 

Het probleem treft niet alleen de neus en smaakpapillen, maar waarschijnlijk ook de 
aanvullende sensaties van eten of drinken. Boesveldt schreef mee aan een wetenschappelijk 
artikel daarover. ‘Het bleek dat bijvoorbeeld het prikkelende effect van cola en de pittigheid 
van chilipepers ook zijn aangetast.’ 

Als gevolg van de vervormde smaken, geuren en voedingsbeleving kunnen patiënten ook 
minder gaan eten. Even 'lekker' uit eten gaan zat er voor Mouwer bijvoorbeeld niet meer in, 
omdat veel dingen minder of zelfs vies smaken. ‘Ik eet nu gewoon de dingen waarvan ik weet 
dat ze wel ok zijn.’ 

De Utrechtse mist de geur van koffie. Die was voor haar eerst ‘superlekker’, maar ruikt nu 
‘naar uitlaatgassen.’ Ook dj Verschuuren deelt dit gemis. ‘Het is vooral irritant, want koffie 
smaakt nu echt anders.’ 

Volgens deskundigen kan geurtraining helpen om het ruikvermogen sneller te laten 
herstellen. Ook heeft patiëntenvereniging Reuksmaakstoornis.nl. een speciale pagina met 
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informatie voor coronapatiënten. Daarnaast heeft deze belangenvereniging ook een 
Facebookgroep, waar slachtoffers hun ervaringen kunnen delen. Bron: NOS, 15 oktober 2021, 

 

In de gem. Wierden was sprake van 45 corona besmettingen, en dat betekent omgerekend 
naar 100.000 inwoners, de gemeente met de hoogste besmettingsfactor (184,1). 
Voor de hele regio Twente was dat cijfer 108,1. Bron: Enters Nieuws, 4 januari 2022. 

 
Biden vestigt hoop op coronapil 
 
De anticoronapillen van farmaceut Pfizer gaan het aantal slachtoffers en ziekenhuisopnames 
drastisch verlagen, verwacht de Amerikaanse president Joe Biden. Zijn regering heeft de 
bestelling verdubbeld naar 20 miljoen. 
 
Toezichthouder FDA gaf kort voor kerst goedkeuring voor het gebruik van de paxlovid-pillen, 
die vooral zijn bedoeld voor patiënten die veel risico lopen. De kosten van de eerste order van 
10 miljoen pillen bedroeg 5,3 miljard dollar (4,7 miljard euro).  
 
Net als andere landen kampen de VS met een grote toename aan besmettingen als gevolg van 
de Omikron-variant. Maandag werd een dagrecord van ruim 1 miljoen nieuwe gevallen 
opgetekend.  
 
Niet-ingeënte mensen krijgen veel vaker te maken met ernstige ziektesymptomen. Biden 
noemde het dan ook ‘een pandemie van de ongevaccineerden’ en riep iedereen nogmaals op 
een prik of een booster te halen. Mensen gaan dood terwijl dat niet nodig is, zei hij, net als de 
Britse premier Johnson eerder op de avond.  
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Pillenkuren waarmee een corona-infectie in een vroeg stadium behandeld kan worden, komen 
op zijn vroegst in januari beschikbaar in Nederland. Twee medicijnen van Pfizer en MSD 
hebben een voorlopige goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
gekregen, maar Nederland wacht nog af. Duitsland plaatste al wel een bestelling. Bron: De 
Telegraaf, 4 januari 2022. 
 
De anticoronapillen van Pfizer gaan aantal slachtoffers en 
ziekenhuisopnames drastisch verlagen 
 
De anticoronapillen van farmaceut Pfizer gaan het aantal slachtoffers en ziekenhuisopnames 
drastisch verlagen, verwacht de Amerikaanse president Joe Biden. Zijn regering heeft de 
bestelling verdubbeld naar 20 miljoen.  
 
Toezichthouder FDA gaf kort voor kerst goedkeuring voor het gebruik van de paxlovid-pillen, 
die vooral zijn bedoeld voor patiënten die veel risico lopen. De kosten van de eerste order van 
10 miljoen pillen bedroeg 5,3 miljard dollar (4,7 miljard euro).  
 
Net als andere landen kampen de VS met een grote toename aan besmettingen als gevolg van 
de Omikron-variant. Maandag werd een dagrecord van ruim 1 miljoen nieuwe gevallen 
opgetekend.  

Niet-ingeënte mensen krijgen veel vaker te maken met ernstige ziektesymptomen. Biden 
noemde het dan ook 'een pandemie van de ongevaccineerden' en riep iedereen nogmaals op 
een prik of een booster te halen. Mensen gaan dood terwijl dat niet nodig is, zei hij, net als de 
Britse premier Johnson eerder op de avond. 

Pillenkuren waarmee een corona-infectie in een vroeg stadium behandeld kan worden, 
komen op zijn vroegst in januari beschikbaar in Nederland. Twee medicijnen van Pfizer en 
MSD hebben een voorlopige goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
gekregen, maar Nederland wacht nog af. Duitsland plaatste al wel een bestelling. Bron: AD, 4 
januari 2022.  
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Nederlanders redden omzet Kleef tijdens feestdagen 

Burgemeester Wolfgang Klebing van Kleef  had nog zo gezegd: ‘Nederlanders, blijf thuis en 
kom geen kerstinkopen in Kleef doen.’ En vanuit Den Haag klonken dezelfde geluiden. Maar 
de inwoners van de regio Nijmegen- en verder - hadden er lak aan en gingen wél naar 
Kranenburg en Kleef voor een Einkaufsbummel.  

Want in Duitsland zijn de winkels en de restaurants 'gewoon’ open. Gewoon wil zeggen: 
mondkapje op, afstand houden en voldoen aan 2G (gevaccineerd of genezen), waar wij in 
Nederland nog tot 14 januari in een lockdown zitten. Op zaterdagen was Kleef mudvol, maar 
ook op doordeweekse dagen is het Nederlands er momenteel de voertaal. Ook deze 
(vakantie)week is het drukker dan normaal, zeggen verslaggevers van de Neue Rhein Zeitung.  

De burgemeester van Kleef zal teleurgesteld zijn dat aan zijn oproep weinig gehoor gegeven 
wordt: de winkeliers in de Zwanenstad hebben hun kassa's met tevredenheid horen rinkelen. 
Een rondvraag van verslaggevers van de Rheinische Post leerde dat de Kleefse middenstand 
zeer tevreden is over de omzetten voor kerst en oudjaar.   'De Nederlanders hebben ons gered', 
aldus de winkeliers.   

‘We zijn blij dat de Nederlanders zo massaal naar Kleef komen’, zegt Klaus Fischer van 
Alexander Herrenmode. In november nog was Fischer somber gestemd over de kerstinkopen 
omdat ook Kleef last had van de corona. De lokale bevolking was voorzichtig; bleef vaker 
thuis.  Het was toen in het centrum van Kleef aanmerkelijk minder druk dan voor de corona. 

Overigens klinkt er ook kritiek: Nederlanders houden zich helemaal niet aan de 1,5 meter 
regel, zo stelt Anna van Bebber van de theewinkel Mittendrin in de Kavarinerstrasse vast.  En 
ze willen zich ook niet laten controleren op hun QR-code. Van Bebber maakt mee dat er door 
de klanten hevig gemopperd wordt.  ‘Ik heb klanten al eens gevraagd de winkel te verlaten, 
maar dan gaan ze buiten verder met schreeuwen.’  

Overigens geeft het nieuwe warenhuis Galeria (voorheen Kaufhof) een ander beeld te zien. Hier 
staan de klanten in rijen afstand te houden totdat ze hun QR-code kunnen laten zien en naar 
binnen mogen. Overigens: wie de grens over wil voor sportschool, zwembad of sauna moet 
aan 2G-plus voldoen: gevaccineerd of genezen én een negatieve test.  Bron: AD, 4 januari 
2022.  

Een nieuwe variant, een vierde prik en nog maatregelen: ook in 2022 
verwachten we geen verlossing van corona 

Mensen in het land houden er massaal rekening mee dat corona Nederland ook dit jaar in zijn 
greep houdt. Pas in of na 2023 zijn we van de maatregelen af, denkt een kleine meerderheid. 
Toch zijn mensen hoopvol over hun eigen situatie. 

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag waarin leden van het Opiniepanel werd gevraagd 
naar hun verwachtingen voor 2022. Mensen zijn daarin pessimistisch over de situatie in 
Nederland, maar optimistisch over hun eigen leven. 71 procent denkt dat 2022 voor hen 
persoonlijk een goed jaar zal worden.  

Dat geluk halen ze niet uit verwachtingen wat betreft corona. Zo denkt maar liefst 85 procent 
dat er dit jaar na Omikron nog een variant opduikt die voor veel besmettingen gaat zorgen in 
Nederland. Daarbij denken mensen massaal dat de huidige boostercampagne niet de laatste 
zal zijn: 91 procent verwacht dat Nederlanders in 2022 worden opgeroepen voor een vierde 
prik. 

Verder denkt iets meer dan de helft (53 procent) dat Nederland tot ergens in 2023 of daarna 
pas van coronamaatregelen is verlost. Ongeveer evenveel mensen (50 procent) denken dat hun 
leven nooit meer wordt als voor corona.  
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De verwachting is dan ook dat ook in 2022 jaarlijkse evenementen moeten worden afgelast 
door de coronasituatie. Zo denkt slechts 6 procent dat er in februari en maart carnaval gevierd 
kan worden. Ook zien mensen het somber in voor Koningsdag, altijd groots gevierd op 27 
april. Slechts een kwart (25 procent) denkt dat dat kan doorgaan. 

Of evenementen in de zomer zoals Pinkpop, de Nijmeegse Vierdaagse en de Canal Parade 
tijdens Pride Amsterdam doorgaan, zijn mensen verdeeld. In de zomer van 2021 gingen deze 
evenementen niet door. Het enige evenement waarvan wel wordt verwacht dat het met publiek 
doorgaat, is de Formule 1-race in Zandvoort. De landelijke Sinterklaasintocht met publiek 
aan het eind van het jaar wordt weer lastig, denkt men. Slechts eenderde denkt dat dat weer 
kan in 2022. 

In 2022 vinden ook weer verkiezingen plaats, die voor de gemeenteraad. Niet iedereen is 
daarvan op de hoogte, blijkt uit het onderzoek. Iets meer dan de helft (59 procent) wist juist 
aan te vinken dat zij daarvoor naar de stembus kunnen. 

Over een paar dagen treedt het nieuwe kabinet aan. De ministersploeg van VVD, D66, CDA 
en de ChristenUnie verschijnt op 10 januari op het bordes. Hoe lang houden zij het met elkaar 
uit? Slechts één op de vijf denkt dat Rutte IV de volledige regeertermijn zal volmaken. 61 
procent denkt dat de coalitie daarvóór struikelt. 

Op economisch vlak is men over het algemeen redelijk positief over de eigen situatie. 63 
procent verwacht dat 2022 een goed jaar wordt voor de eigen portemonnee. Tussen 
inkomensgroepen zijn de verschillen echter groot. Van de mensen die geen tot ongeveer een 
modaal inkomen hebben, denkt 55 procent erop achteruit te gaan in 2022, tegenover 20 
procent van de mensen met de hoogste inkomens die hetzelfde denkt.  

Ook zzp'ers en gepensioneerden zijn niet optimistisch over hun koopkracht van dit jaar. 56 
procent van de gepensioneerden verwacht minder te besteden te hebben; van de ondernemers 
zonder personeel denkt 44 procent dat. Mensen die in loondienst werken voelen meer 
financiële zekerheid in deze onzekere tijden: 69 procent denkt er in koopkracht op vooruit te 
gaan of gelijk te blijven aan hun relatief goede financiële positie in 2021. 

2022 belooft, als corona het toelaat, een vol sportjaar, met onder andere de Olympische 
Winterspelen, het EK-voetbal voor vrouwen en het WK-voetbal voor mannen. Over 
laatstgenoemde is de afgelopen jaren veel te doen omdat het zich afspeelt in een land waar de 
mensenrechten onder druk staan: Qatar.  

Moet Oranje dan wel spelen op het WK, ook al heeft het zich al geplaatst? Daarover zijn 
mensen duidelijk verdeeld. 35 procent vindt dat het Nederlands Elftal wel moet meedoen, 
tegenover 45 procent die dat liever niet ziet. Als Oranje er besluit te spelen, moet dat zonder 
afvaardiging van politici of de koning, vindt 53 procent. De verwachtingen van Oranje op het 
WK zijn hoe dan ook niet erg hoog: 12 procent denkt dat de ploeg van Louis van Gaal bij de 
laatste vier eindigt. 

Meer vertrouwen is er in de prestaties van de Oranjeleeuwinnen op het EK in Engeland deze 
zomer. 44 procent denkt dat zij daar minstens de halve finales bereiken. Bijna de helft daarvan 
(21 procent) verwacht de Oranjeleeuwinnen zelfs in de finale te zien. 

Max Verstappen, in 2021 Nederlands trots in de Formule 1, heeft volgens panelleden in het 
volgende raceseizoen weer goede kansen op het kampioenschap. De grootste groep (49 
procent) denkt dat hij weer kampioen wordt, tegenover 17 procent die denkt dat hij lager 
eindigt. Het overige deel (34 procent) weet het niet.  

Dit jaar vertegenwoordigt rapper en zangeres S10 Nederland op het Eurovisie Songfestival. De 
artiest moet duidelijk nog werken aan haar naamsbekendheid: 82 procent kent haar nog 
helemaal niet. 13 procent, vooral jongeren, zegt haar al een beetje of redelijk goed te kennen. 
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De mensen die haar kennen, zijn veelal positief over de zangeres. Tweederde van hen (63 
procent) denkt dat ze hoge ogen gooit en in elk geval een plek in de finaleshow bemachtigt. 

Het onderzoek is gehouden van 27 tot en met 29 december 2021. Aan het onderzoek deden 
30.523 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging 
representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, 
spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 
2021. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden. Bron: Een Vandaag, 3 januari 2022.   

 

 

 

Carnaval Rio de Janeiro opnieuw grotendeels afgelast om corona 

De Braziliaanse stad Rio de Janeiro heeft besloten de traditionele straatparades tijdens 
Carnaval af te gelasten, zei de burgemeester van de stad dinsdag (lokale tijd). Aanleiding voor 
het besluit is ongerustheid over de snelle verspreiding van de Omikron-variant. 

‘Het straatcarnaval zoals dat tot 2020 is gehouden gaat in 2022 niet door’, zei burgemeester 
Eduardo Paes in een via sociale media verspreide live-uitzending. De traditionele parade van 
de sambascholen in de Sambadrome, die eind februari gepland staat, gaat vooralsnog wel 
door. 

Ook in 2021 werd het straatcarnaval afgelast vanwege de pandemie. Tijdens het 
straatcarnaval in 2020 namen nog bijna 7 miljoen mensen deel aan de festiviteiten. 

Met ongeveer 620.000 doden is Brazilië een van de zwaarst door corona getroffen landen ter 
wereld. Bron: Noordhollands Dagblad, 5 januari 2022. 
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Nederlanders vast op cruiseschip door corona 

De cruisewereld kampt opnieuw met coronaperikelen. Op verschillende schepen loopt het 
aantal positieve gevallen op en een enkele cruise werd zelfs volledig afgebroken. Voor 
Nederlandse opvarenden lopen de gevolgen uiteen: van extra maatregelen tot een quarantaine 
in de haven van Dubai. Bron: De Limburger, 4 januari 2022. 

Cruisemaatschappijen hebben opnieuw te kampen met coronabesmettingen aan boord van 
hun schepen. De MSC Grandiosa van MSC Cruises meerde maandag in de Italiaanse 
havenstad Genua af met 150 van de 5000 opvarenden die positief testten op het virus. De 
besmettingen kwamen aan het licht door de regelmatige controles onder passagiers en 
bemanningsleden.   

De besmette buitenlandse opvarenden, die aan boord in hun hut moesten blijven, zijn 
inmiddels door medische instanties in Noord-Italië opgevangen. Anderen die in de buurt van 
Genua wonen mochten naar huis en moeten daar in quarantaine blijven.  

Volgens de havenautoriteiten zal het cruiseschip de reis voortzetten naar Civitavecchia, ten 
noordwesten van Rome, waar de coronapositieve passagiers uit het midden en zuiden van 
Italië van boord gaan. Het merendeel van de getroffen passagiers van de MSC Grandiosa komt 
volgens mediaberichten uit Italië.   

Eerder deze week maakte corona een einde aan twee andere cruisereizen rond de 
jaarwisseling. Bijna 3000 passagiers van de Aida Nova van Aida Cruises en ongeveer 2000 
opvarenden van Mein Schiff 6 van rederij TUI Cruises zijn op weg naar huis nadat aan boord 
corona was uitgebroken. De Mein Schiff 6 beëindigde de reis in Dubai.   

Aida Cruises besloot de cruise van de Aida Nova in Lissabon te staken na enkele besmettingen 
aan boord. Van de ruim 1300 opvarenden zouden er 60 besmet zijn met corona. Zij worden 
ter isolatie in hotels ondergebracht. Bron: Noordhollands Dagblad, 4 januari 2022.  
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Cijfers aangepast: 2 op 3 positief getesten volledig gevaccineerd 

Ongeveer twee op de drie mensen die vorige maand positief testten op het coronavirus waren 
volledig gevaccineerd. Dat zijn er meer dan de vijftig procent die het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorige week meldde. Volgens het instituut zijn de cijfers 
veranderd omdat kinderen van 11 jaar en jonger niet meer worden meegeteld in de tabellen. 
De meesten van hen kunnen immers nog geen vaccin krijgen.  

Ook het totale aantal positieve tests daalde nu de kinderen niet worden meegerekend. Vorige 
week, vlak voor de jaarwisseling, meldde het RIVM 417.552 positieve tests in december. Een 
week later zijn het er 398.834. Zonder de jonge kinderen erbij daalde het aantal positief geteste 
ongevaccineerden van 151.287 naar 94.162.  

Het aantal volledig gevaccineerde mensen die in december positief testten, steeg afgelopen 
week van 159.801 naar 192.019. Deze mensen hebben minstens vier weken geleden hun enige 
Janssen-prik gekregen, of minstens twee weken geleden de laatste prik met een van de andere 
vaccins. Boosterprikken en aanvullende dosis zijn nog niet meegerekend.  

Ook de cijfers over oktober en november zijn dinsdag met terugwerkende kracht veranderd. 
Voor oktober daalde het aantal positief geteste ongevaccineerden van 58.755 (50 procent van 
het totaal) naar 42.469 (42 procent). Voor november zakte dit aantal van 184.061 (49 procent) 
naar 109.398 (36 procent).  

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt eiste in een tweet opheldering. ‘Ik wil dus ONMIDDELLIJK 
een uitleg een verificatie van de cijfers en het RIVM onderzoek en modellen. Besluiten 
gebaseerd op foute data kosten miljarden’, schreef hij. Het RIVM had toen nog geen uitleg 
gegeven. Omtzigt heeft de toelichting van het RIVM gedeeld op Twitter, maar er nog niet op 
gereageerd.  

Ongeveer 1,28 miljoen kinderen in Nederland zijn 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 jaar oud. Zij kunnen 
in de tweede helft van januari een eerste prik tegen het coronavirus krijgen. Het ministerie 
van Volksgezondheid schat dat ongeveer 8000 kinderen van die leeftijden een medisch risico 
lopen. Zij krijgen daarom voorrang en kunnen sinds 20 december al een boosterprik krijgen. 
Volgens het ministerie zijn er ongeveer 1000 kinderen uit die groep gevaccineerd en staan er 
nog ongeveer 1300 afspraken ingepland. Kinderen van 0 tot en met 4 jaar kunnen sowieso 
nog niet gevaccineerd worden. Bron: ANP, 4 januari 2022.   

Britse premier: we kunnen Omikrongolf zonder lockdown uitzitten 

‘We hebben kans de Omikrongolf uit te zitten zonder het land weer op slot te zetten, maar de 
komende weken zullen uitdagend zijn’, zegt de Britse premier Boris Johnson over het grote 
aantal landgenoten dat dagelijks een coronabesmetting oploopt. ‘Voorzichtigheid is geboden, 
de strijd tegen Covid is niet voorbij.’  

Omikron is milder dan eerdere varianten, maar desondanks neemt het aantal coronapatiënten 
in ziekenhuizen snel toe, stelde de conservatieve regeringsleider vast. Alleen al in Engeland 
zijn het er meer dan 15.000, waarmee de piek van vorig jaar wordt benaderd. In het Verenigd 
Koninkrijk werden het afgelopen etmaal 218.724 coronabesmettingen geregistreerd, een 
record. 

 Johnson wees op de bescherming die boosterprikken geven en pronkte ermee dat er in het 
Verenigd Koninkrijk relatief meer zijn toegediend dan in andere Europese landen. Ruim 34 
miljoen Britten hebben zo’n extra inenting gehad, maar er zijn nog altijd 9 miljoen Britten die 
hem moeten halen. Hij riep iedereen op dat snel te doen.  

Meerdere ziekenhuizen hebben moeite de stroom aan patiënten te bolwerken. De ziekenhuizen 
kunnen zich het aantal afwezige medewerkers die in isolatie verblijven vanwege een 
besmetting nauwelijks veroorloven. Gezondheidsminister Sajid Javid gaf aan dat het aantal 
opnames weliswaar toeneemt, maar dat de bezetting van de intensive cares stabiel is. Veel 
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mensen op de ic zijn niet gevaccineerd, zei premier Johnson. ‘Mensen sterven terwijl het niet 
nodig is.’ Waar nodig krijgen ziekenhuizen extra hulp van het leger. 

De regering heeft daarnaast 100.000 werknemers in onder meer de transportsector als ‘kritiek’ 
gelabeld. Zij worden geacht zich dagelijks te laten testen. De overheid heeft testkits naar de 
betreffende bedrijven gestuurd. Bron: De Telegraaf, 4 januari 2022. 

Veel besmettingen door bezoek aan huis en door vakantie 

Veel mensen die de afgelopen week positief testten op het coronavirus, hebben dat virus 
opgelopen doordat ze bezoek thuis kregen of doordat ze zelf bij anderen op bezoek gingen. Bij 
drie op de tien mensen was dat de 'setting van besmetting', aldus de wekelijkse cijfers van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast zijn relatief veel mensen 
besmet tijdens hun vakantie. 

Als mensen te horen krijgen dat hun testuitslag positief is en ze het coronavirus dus onder de 
leden hebben, vragen bron- en contactonderzoekers van de GGD'en onder meer hoe ze het 
virus hebben opgelopen. In ongeveer een derde van de gevallen lukt het om dit op te helderen. 
In de andere gevallen werken mensen niet mee, weten ze het niet, of lukt het de onderzoekers 
niet om iedereen te benaderen vanwege een hoog aantal besmettingen. 

Verreweg de meeste mensen lopen het coronavirus thuis op, doordat een huisgenoot of 
gezinslid het virus ergens oppikt en meeneemt achter de voordeur. In 59 procent van de 
gevallen is de thuissituatie de setting van besmetting. Daarna volgt bezoek thuis met 30 
procent. 

Zo'n drie procent van de herleide gevallen is terug te voeren op een reis of vakantie. Dat is het 
hoogste percentage sinds het einde van de zomervakantie in augustus.   

Nu de scholen dicht zijn, daalt het aantal besmettingen daar. Slechts één procent van de 
positieve tests is daarnaar te herleiden. Vorige week was het 8,4 procent en de week daarvoor 
14,2 procent. Bron: De Telegraaf, 4 januari 2022.   
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Spaargeldberg in lockdownvrije maanden beetje geslonken  
 
In november vorig jaar hadden we iets minder geld op spaarrekeningen en deposito’s staan dan 
in de maand ervoor. Daarmee is de almaar groeiende berg spaargeld een heel klein beetje 
geslonken. Mogelijk hebben we in oktober en november, de relatief vrije periodes tussen 
lockdowns in, de euro’s even lekker laten rollen. Bron: De Telegraaf, 4 januari 2022.    
 
Boze saunagast bijt agent in been en wordt aangehouden   
 
Een saunabezoeker is maandagavond aangehouden nadat hij een agent in zijn been had 
gebeten. De 32-jarige Schiedammer was samen met zes andere gasten in een sauna in 
Rotterdam. Een van hen was eveneens agressief, twee agenten raakten gewond.   
 
Politieagenten hoorden rond 21.00 uur mensen in de sauna aan de Beijerlandselaan. Sauna's 
moeten vanwege de coronamaatregelen momenteel gesloten blijven. Na aanhoudend 
aanbellen en op de deur kloppen, kwamen uiteindelijk twee mannen en drie vrouwen naar 
buiten. Zij waren allen ‘niet erg meewerkend en gedroegen zich recalcitrant’, aldus de politie. 
 
De bezoekers werd naar hun identiteitsbewijs gevraagd. Daarop sloeg een man een agent in 
het gezicht, bespuugde hem en schold hem uit. Tegen de man heeft de agent aangifte gedaan. 
De agent die de Schiedammer in de boeien sloeg, werd in het bovenbeen gebeten. De 
saunagast werd aangehouden, de andere bezoekers kregen een boete voor het overtreden van 
de coronamaatregelen en de Wet op de identificatieplicht. Tegen de sauna-eigenaar worden 
maatregelen genomen, aldus de politie. Bron: De Telegraaf, 4 januari 2022.  
 
Actrice Lupita Nyong'o is besmet met het coronavirus 

Actrice Lupita Nyong'o heeft de interviews voor haar nieuwe film The 355 moeten staken, 
omdat ze besmet is met het coronavirus. Op Twitter laat de Oscarwinnares weten dat ze in 
quarantaine is gegaan. 

‘Ook ik ben positief getest op Covid-19’, aldus Nyong'o in haar tweet. ’Ik ben volledig 
gevaccineerd en heb me afgezonderd, dus ik ga ervan uit dat het goed komt. Doe er alsjeblieft 
alles aan om jezelf en anderen te beschermen.’ De actrice roept haar volgers op mondkapjes 
te blijven dragen en zich te laten vaccineren.  

In The 355 speelt Nyong'o een van de vijf internationale spionnen die een terroristische 
organisatie moeten stoppen. De andere leden van de groep worden gespeeld door Jessica 
Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger en Fan Bingbing. Bron: AD, 5 januari 2022.  

Bijna de helft minder operatiekamers in gebruik 
 
Ziekenhuizen hebben momenteel 45 procent minder aan operatiekamers in gebruik dan 
normaal. Een week eerder was dit 46 procent en in de weken daarvoor lag dit rond de 40 
procent. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijft de druk op de zorg hoog, ondanks 
de forse daling van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de afgelopen weken. 
 
Volgens een woordvoerder komt de drukte voor een deel door het hoge ziekteverzuim onder 
ziekenhuispersoneel. De extra daling van het aantal operatiekamers komt waarschijnlijk ook 
door de kerstperiode waarin minder operaties worden uitgevoerd.  
 
Van de 73 ziekenhuizen zeggen er 20 niet alle kritieke planbare zorg binnen zes weken te 
kunnen leveren. Kritieke planbare zorg moet wel binnen die periode worden verleend om 
verdere schade voor de patiënt te voorkomen. Vorige week ging het om 21 ziekenhuizen. 
 
Net als in de voorgaande weken geven bijna alle ziekenhuizen aan planbare zorg zoals knie- 
en heupoperaties te hebben afgeschaald. Inmiddels verlenen 38 ziekenhuizen helemaal geen 
planbare zorg meer. Vorige week waren dit er 37. ‘Ziekenhuizen houden hun reguliere zorg 
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afgeschaald om ervoor te zorgen dat zij acute en semi-acute zorg kunnen blijven verlenen’, 
aldus de NZa. Bron: De Telegraaf, 4 januari 2022. 

Stormloop op coronatesten in Australië na besmettingsrecords 

Australië wordt geconfronteerd met een ongekende stijging van het aantal 
coronabesmettingen. De autoriteiten maakten dinsdag melding van bijna 50.000 nieuwe 
infecties in 24 uur. Lokale media berichten over enorme wachttijden voor coronatesten en lege 
schappen in supermarkten. 

Meerdere lezers reageerden op een oproep van omroep ABC om verhalen te delen over de rijen 
bij testlocaties. Een vrouw zei 6,5 uur tevergeefs te hebben gewacht op een PCR-test. Toen ze 
het opgaf was ze naar eigen zeggen pas halverwege de rij. ‘Ik had niks gegeten en begon me 
ziek te voelen in de brandende zon.’ 

De autoriteiten moedigen inwoners aan om vaker gebruik te maken van sneltesten. Zo moet 
de druk op testlocaties worden verminderd. Het aanbod van thuistesten lijkt echter achter te 
blijven bij de enorme vraag. De oppositie klaagt dat Australiërs door de regering aan hun lot 
worden overgelaten. Bron: De Telegraaf, 4 januari 2022. 

Kwartier wachten na boosterprik blijft gelden 

Mensen moeten ook de komende tijd een kwartier wachten na hun boosterprik, voordat ze de 
vaccinatielocatie mogen verlaten. De wachttijd blijft nodig, heeft het ministerie van 
Volksgezondheid besloten na een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) en bijwerkingeninstituut Lareb. 

Na vaccinatie zouden mensen last kunnen krijgen van een ernstige allergische reactie. Als dit 
gebeurt, kan dit gevaarlijk zijn. ’Het is van belang dat hiervoor medici aanwezig zijn zodat zij 
zeer snel kunnen ingrijpen. Het is niet te voorspellen bij wie deze reactie optreedt’, aldus het 
ministerie. Volgens het departement heeft de wachttijd geen invloed op het priktempo bij de 
GGD'en. 

Het ministerie had gevraagd om het onderzoek naar het schrappen van de wachttijd. Dat zou 
misschien kunnen helpen om het tempo van de vaccinatiecampagne te verhogen. Bron: Het 
Parool, 4 januari 2022.  

 

Wachten na de boosterprik. © Foto: Bert Beelen 
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Besmettingscijfers op ABC-eilanden naar recordhoogte 

Aruba, Bonaire en Curaçao hebben dinsdag nieuwe records bereikt wat betreft het aantal 
nieuwe coronabesmettingen op één dag. Op Aruba werden 1028 besmettingen geregistreerd, 
op Curaçao 732 en op Bonaire 359. 

Op alle drie de eilanden zijn in de afgelopen dagen door de lokale overheden strengere 
coronamaatregelen getroffen. Als gevolg van de stijgende cijfers neemt de druk op de 
zorgsector op de eilanden toe. Aruba en Curaçao noteren al zeker een week lang dagelijks 
meer dan 400 nieuwe besmettingen. Op Bonaire stegen de cijfers binnen een week van ruim 
100 naar bijna 360. 

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC raadt sinds dinsdag inwoners van de VS af om naar 
Aruba te reizen. Aruba is voornamelijk afhankelijk van Amerikaanse toeristen om de economie 
draaiende te houden. Op 31 december besloot Air Canada al om haar vluchten op Aruba stop 
te zetten vanwege de stijgende coronacijfers. Bron: Het Parool, 4 januari 2022. 

Aantal reizigers via Schiphol blijft ver onder pre-coronaniveau 

Schiphol heeft afgelopen jaar ruim een vijfde meer reizigers verwerkt dan in het eerste 
coronajaar. Maar de cijfers staan in schril contrast met de periode voor de coronacrisis. 

Afgelopen jaar reisden 25,5 miljoen reizigers van, naar of via Schiphol. In 2020 ging het nog 
om 20,9 miljoen passagiers, maar in 2019 werden wel 71,7 miljoen reizigers verwerkt. Dat 
laatste komt neer op een afname van 64 procent. 

Het aantal passagiers pakte in werkelijkheid afgelopen jaar overigens nog lager uit dan 25,5 
miljoen. Dat komt omdat er in de cijfers ook ruim 11 miljoen reizigers met een overstap op 
Schiphol zijn meegeteld. Dit zijn eigenlijk maar circa 5,5 miljoen mensen. Volgens de 
internationale telwijze die Schiphol hanteert worden overstappers tweemaal geteld: zowel bij 
aankomst als vertrek. 

Ook de kleinere luchthavens in Nederland zagen hun reizigersaantallen vorig jaar weer wat 
toenemen. Bij Eindhoven Airport was met 2,7 miljoen passagiers afgelopen jaar sprake van 
ruim een kwart meer reizigers. Op Rotterdam The Hague Airport bedroeg de toename bijna de 
helft, maar daar ging het met 0,8 miljoen reizigers wel om een relatief lager aantal. Bron: Het 
Parool, 4 januari 2022.  

VN-rapporteur hekelt optreden Nederlandse politie bij protesten  

De speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling heeft uitgehaald naar het optreden 
van de Nederlandse politie bij demonstraties. Nils Melzer noemt op Twitter beelden van 
slaande agenten ‘een van de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds George 
Floyd’, een zwarte Amerikaan die om het leven kwam bij zijn hardhandige arrestatie.  
 
Melzer reageert op filmpjes waarin agenten optreden tegen betogers. Het gaat onder meer om 
een video waarin te zien is hoe de mobiele eenheid op het Malieveld een man slaat die op de 
grond ligt. ‘Deze agenten en hun leidinggevenden moeten worden vervolgd voor 
martelpraktijken’, schrijft Melzer.  
 
In een reactie laat de Nationale Politie weten dat zij het ‘teleurstellend’ vindt dat Melzer 
‘dergelijke stellige uitspraken doet op basis van enkele beelden, zonder kennis te nemen van 
de context.’  
 
Het Openbaar Ministerie had eind vorig jaar al laten weten dat agenten worden vervolgd voor 
hun optreden op het Malieveld. Justitie vond dat sprake was van disproportioneel geweld bij 
de arrestatie van een demonstrant. Die liep verwondingen op aan zijn hoofd en een bijtwond 
van een politiehond.  
 



140 
 

De VN-rapporteur kondigt aan op korte termijn een officieel protestbericht te sturen. Ook 
deelde hij een veelbekeken filmpje waarop te zien is hoe een politiehond afgelopen weekend 
een man greep in Amsterdam. Hij heeft getuigen van politiegeweld opgeroepen om bewijs aan 
te leveren in aanloop naar een bezoek dat hij dit jaar wil brengen aan Nederland en andere 
Europese landen. Bron: De Telegraaf, 4 januari 2022.  
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Tegenstanders van coronamaatregelen demonstreren de komende dagen 
in diverse plaatsen in het land 
 
Tegenstanders van de coronamaatregelen demonstreren de komende dagen in diverse 
plaatsen in het land. Zo zijn er woensdag acties in Amsterdam Zuid en in het centrum op de 
Dam, maar ook in Staphorst, Blerick, Emmen en Wageningen. Volgens Nederland in Verzet 
staan er tot en met zondag demonstraties gepland.  
 
Ook doet de actiegroep een oproep aan winkels nog wel open zijn, deze tijdens de 
protestdagen te sluiten uit solidariteit met de zaken die gedwongen dicht zijn.  
 
Amsterdam verbiedt de protesten op voorhand niet. Afgelopen zondag was dat wel het geval 
op het Museumplein. De gemeente vreest echter nu niet voor verstoring van de openbare orde, 
in tegenstelling tot zondag.   
 
Toen werd besloten tot een verbod omdat de organisatie volgens de gemeente weigerde mee te 
werken aan een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie. Ook zou ze hebben gedreigd 
de confrontatie te willen zoeken. Desondanks kwamen er duizenden mensen naar het 
Museumplein. Toen ze weigerden te vertrekken, kwam de ME in actie. Daarop trok een grote 
groep naar het Westerpark, waar een manifestatie was van Forum voor Democratie. Later 
keerden een paar honderd betogers terug naar het Museumplein. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Joe Biden heeft Amerikanen nogmaals opgeroepen om zich te laten 
vaccineren tegen het coronavirus 

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn landgenoten dinsdag nogmaals 
opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hij benadrukte dat het aantal 
besmettingen nog verder zal stijgen als gevolg van de Omikron-variant.  

Biden noemde Omikron 'zeer besmettelijk' en een variant 'die heel anders in elkaar zit' dan 
eerdere varianten. ’Maar je kunt jezelf beschermen, en je moet jezelf beschermen. Laat je 
vaccineren, laat je boosteren en draag een mondkapje in het openbaar’, aldus de president. 

Biden onderstreepte dat wie gevaccineerd is, ook met een boostershot, nog wel ziek kan 
worden, maar dat ernstige ziekte 'hoogst onwaarschijnlijk' is. Hij wees er verder op dat 
de meeste ziekenhuisbedden in de VS beslag genomen worden door mensen die niet 
gevaccineerd zijn. ’Dus laat je alsjeblieft vaccineren, doe het nu.’  

Het aantal coronabesmettingen in de VS is de afgelopen dagen weer sterk gestegen. De 
afgelopen week werden er dagelijks zowat 500.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, eind 
november waren dat er nog 100.000 per dag. Inmiddels is 62 procent van de Amerikaanse 
bevolking volledig gevaccineerd. Meer dan dertig procent van de mensen in die groep heeft ook 
een boosterprik gehad. Bron: AD, 5 januari 2022.   

Uitgaansgelegenheden op Sint-Maarten moeten om 01.00 uur sluiten 

Uitgaansgelegenheden op Sint-Maarten moeten vanaf vandaag om 01.00 uur sluiten. Dat 
heeft de regering gisteren (lokale tijd) bekendgemaakt. Het is een gevolg van de snelle stijging 
van het aantal coronabesmettingen op het eiland.  

Dinsdag waren 826 besmettingen geregistreerd, op 30 december waren dat er nog 448 en op 
24 december 101. Een week daarvoor betrof het nog maar 48 gevallen. Minister van 
Gezondheid Omar Ottley zegt dat door de snelle stijging de gezondheidszorg weer onder 
druk komt te staan. Nu liggen er maar twee coronapatiënten in het ziekenhuis, maar er wordt 
rekening mee gehouden dat het aantal op kan lopen. 

Eerder deze week werd een oproep gedaan op verplegers die momenteel niet werken in de zorg 
of al gepensioneerd zijn om zich te melden. Ze zijn nodig om mee te helpen bij het achterhalen 
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van infectiebronnen van Covid-19 op en het nalopen van contacten die coronapatiënten 
hebben gehad.  

Het aantal mensen op Sint-Maarten dat zich heeft laten vaccineren ligt nog onder de 45 
procent van de totale bevolking. Ottley deed dinsdag opnieuw een beroep op de bevolking om 
zich alsnog te laten vaccineren. Mensen die al twee keer zijn gevaccineerd kunnen ook al een 
boostershot halen. Bron: AD, 5 januari 2022.  

De acute zorg moet een nutsvoorziening worden 

‘De acute zorg moet een nutsvoorziening worden. Die mag niet onderhevig zijn aan 
marktwerking en moet er 7 keer 24 uur zijn.’ Dat adviseert ziekenhuisbestuurder Mark 
Kramer van het Amsterdam UMC aan de beoogde nieuwe coronaminister, topman Ernst 
Kuipers van het Erasmus MC.  

Volgens Kramer kan dat worden bereikt als huisartsen, ambulancezorg, ziekenhuizen, 
thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen goed samenwerken. ‘De afgelopen twee jaar 
hebben we door de crisis geleerd dat samenwerken zich uitbetaalt. Dat moeten we zien vast 
te houden’, zo zei Kramer in het tv-programma Op1. ‘Dat moet je regionaal organiseren. In 
mijn eigen regio Noord-Holland en Flevoland werken we nu uitstekend samen met twaalf 
ziekenhuizen. We spreiden de Covid-patiënten, we weten dus van elkaars capaciteit. Dat kun 
je continu maken voor àlle patiënten met acute problemen.’ Volgens Kramer heeft Kuipers 
hier wel oren naar, maar moet er nog veel gebeuren voor de acute zorg op die manier geregeld 
zal zijn.   

Kramer wijst erop dat het momenteel heel hard gaat met de verspreiding van de Omikron-
variant. ‘Een week geleden werd bij ons in het Amsterdam UMC nog één op de twintig 
medewerkers die zich lieten testen, positief getest. Dat is in één week tijd naar één op de 
drie gegaan. Het gaat om verpleegkundigen, dokters, schoonmakers. Dat komt omdat die 
Omikron zo ongelooflijk infectieus is. Als dat ongebreideld doorgaat hebben wij straks weer 
minder personeel. Dan kan de zorg in gevaar komen’, waarschuwt hij.  

De Amsterdamse ziekenhuisbestuurder vindt verder dat er te weinig oog is voor andere 
zorg die ook onder druk staat door de nieuwe coronavariant. ‘Er zit een hele keten voor en een 
keten achter: het start met de huisarts, ambulancezorg, ziekenhuis, thuiszorg en 
verpleeghuis. Als er heel veel geïnfecteerden zijn die er niet heel erg ziek van worden, kan het 
best zo zijn dat het met de ic wel goed gaat. Maar de huisartsenpraktijk wordt overlopen, de 
klinische afdelingen op het ziekenhuis krijgen wel een geweldige toestroom, de thuiszorg kan 
het niet meer aan en de verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen het niet meer aan. Je zult dus 
de hele keten moeten beschouwen in relatie tot deze nieuwe variant.’ Bron: AD, 5 januari 
2022.  

Negen van de vijftien nieuw aangemelde coronapatiënten zijn besmet 
met Omikron-variant  

Negen van de vijftien nieuw aangemelde coronapatiënten die afgelopen week in het Nijmeegse 
Radboudumc werden opgenomen, zijn besmet met de Omikron-variant. Ook in het Erasmus 
MC in Rotterdam liggen zeker vier patiënten met een Omikron-besmetting. Ook in Nederland 
is daarmee de golf van Omikron-patiënten begonnen, schrijft de Volkskrant. Volgens het 
RIVM zal aantal Omikron-patiënten vanaf nu alleen maar toenemen.  

De Omikrongolf gaat er in de ziekenhuizen waarschijnlijk anders uitzien dan de vorige golven, 
beschrijft de krant. Juist de verpleegafdelingen worden het grootste knelpunt, waar daar 
eerder de ic's nog waren. De krant baseert zich daarbij op landen waar Omikron al langer voet 
aan de grond heeft. Daar blijft - ondanks een stijging van het aantal ziekenhuisopnames - 
het aantal mensen op de ic voorlopig beperkt.  
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Voorzichtig goed nieuws, aldus Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar uitbraken van 
infectieziekten aan het Radboudumc, tegen de krant. ‘We hebben in Nederland natuurlijk veel 
meer verpleegbedden dan ic-bedden, en ook veel meer verpleegkundigen die niet-ic-patiënten 
zorg kunnen bieden, dus dat biedt meer flexibiliteit en ruimte om deze patiënten op te vangen.’ 
Bron: AD, 5 januari 2022. 

Golf van Omikron-patiënten in Nederlandse ziekenhuizen is begonnen 

Negen van de vijftien nieuw aangemelde coronapatiënten die afgelopen week in het Nijmeegse 
Radboudumc werden opgenomen, zijn besmet met de Omikron-variant van het coronavirus. 
Ook in het ErasmusMC in Rotterdam liggen zeker vier patiënten met een Omikron-besmetting. 
Daarmee is duidelijk dat ook in Nederland de golf van Omikron-patiënten in de ziekenhuizen is 
begonnen.  

Volgens het RIVM zal aantal Omikron-patiënten vanaf nu alleen maar toenemen. De patiënten 
die nu in het ziekenhuis liggen zijn één tot twee weken geleden besmet geraakt, toen Omikron 
nog minder dominant was.  

De Omikrongolf gaat er in de ziekenhuizen waarschijnlijk anders uitzien dan de vorige golven. 
Niet langer de intensive care, maar de verpleegafdelingen worden het grootste knelpunt. Daar 
lijkt het althans op, nu in landen waar Omikron al langer voet aan de grond heeft wel de 
ziekenhuisopnames sterk stijgen, maar het aantal patiënten op de intensive care vooralsnog 
beperkt blijft. 

Dat is, met een slag om de arm, goed nieuws, zegt Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar 
uitbraken van infectieziekten aan het Radboudumc. ‘We hebben in Nederland natuurlijk veel 
meer verpleegbedden dan ic-bedden, en ook veel meer verpleegkundigen die niet-ic-patiënten 
zorg kunnen bieden, dus dat biedt meer flexibiliteit en ruimte om deze patiënten op te vangen.’ 

Toch kan de reguliere zorg nog altijd in de verdrukking komen als de zorg voor covidpatiënten 
te veel ruimte en personeel in de ziekenhuizen opslokt. Bleeker-Rovers: ‘Dat gaat afhangen 
van het totaal aantal besmettingen. Als dat heel hoog is, en een klein percentage komt toch 
in het ziekenhuis terecht, dan leidt dat alsnog tot problemen. Het is nog te vroeg om de vlag 
uit te hangen.’ Daarbij komt een extra probleem: hoe meer besmettingen, hoe hoger de 
instroom van patiënten, maar ook hoe hoger de uitval van besmet zorgpersoneel. ‘Dat is een 
ingewikkelde combinatie.’ 

De grootste uitdaging wordt het om de doorstroom op de verpleegafdelingen op gang te 
houden, zegt Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse internistenvereniging. ‘De 
verpleegafdeling is het kruispunt van het ziekenhuis. Als het daar vastloopt, kan de 
spoedeisende hulp geen patiënten meer kwijt, de operatiekamers evenmin, en de ic haar 
herstellende patiënten ook niet.’ Nu al komt een steeds groter percentage covidpatiënten op 
de verpleegafdeling terecht. Peeters: ‘We hebben de afgelopen twee jaar veel geleerd over hoe 
we patiënten moeten behandelen. In de eerste golf was de verhouding tussen patiënten op de 
ic en de verpleegafdeling ongeveer 1 op 1,7. Nu is dat bijna 1 op 4.’  

Omikron verandert die verhouding nog verder, zo lijkt het. Van de 14.210 patiënten die 3 
januari in Engeland in het ziekenhuis waren opgenomen, lagen er 777 aan de beademing: 1 
op 18. Waarbij wel aangetekend moet worden dat de stijging van het aantal 
beademingspatiënten altijd later op gang komt. 

Artsen houden nu de behandelprotocollen nog eens tegen het licht, met name die voor 
vervroegd ontslag en zuurstoftoediening thuis, waarbij patiënten of met slimme apparatuur 
door het ziekenhuis in de gaten worden gehouden, of door de huisarts. 

Peeters: ‘Patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis terechtkomen, moeten daar de 
eerste dagen blijven. Dan weten we of de behandelingen aanslaan. Maar als zij die bocht 
nemen en in de herstelfase komen, plaatsen wij ze zo snel mogelijk uit.’ Dat gebeurt 
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bijvoorbeeld als patiënten 24 uur stabiel zijn, en aan de waardes te zien is dat de infectie 
afneemt, zegt Peeters. ‘Normaal gesproken zouden we zo’n patiënt langer in het ziekenhuis 
houden, totdat ook de zuurstofbehoefte is afgenomen.’ 

Die patiënten gaan dus naar huis of - net als in eerdere golven - naar speciale afdelingen in 
revalidatiecentra of verpleeghuizen om verder te herstellen. ‘Als Omikron inderdaad milder is’, 
zegt de Nijmeegse hoogleraar klinische microbiologie Heiman Wertheim, ‘dan moeten we alles 
op alles zetten om met slimme monitoringsystemen de thuiszorgmedewerkers en de 
huisartsen te ondersteunen om zoveel mogelijk patiënten thuis zorg te bieden, zo mogelijk 
met zuurstof. Zo kunnen we de druk op het ziekenhuis verlichten en de verdringing van 
reguliere zorg tegengaan.’ Bron: De Volkskrant, 5 januari 2022. 

De rechtbank in Den Haag oordeelt vandaag of  huidige harde 
lockdown een gerechtvaardigde maatregel is  

De rechtbank in Den Haag oordeelt vandaag of de huidige harde 
lockdown een gerechtvaardigde maatregel is of per direct moet worden opgeheven. Advocaat 
Bart Maes had namens zes eisers 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 
vorige week. Maes haalde onderzoeken aan uit Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk, 
waaruit zou blijken dat de gevolgen van de Omikron-variant mogelijk beperkt blijven. 

De landsadvocaat betoogde dat de huidige maatregelen, gebaseerd op een dringend advies van 
het OMT, op dit moment nog niet afgeschaald kunnen worden omdat er nog veel onzeker is. 
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.’ De huidige 
lockdown geldt tot 14 januari. Bron: AD, 5 januari 2022. 

 

Advocaat Bart Maes (L) en neuroloog Jan Bonte (R) bij de rechtbank in Den Haag. Maes heeft 
een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat vanwege de invoering van de 
jongste lockdown. © ANP  

Kort geding: ‘Stop direct met lockdown, mensen willen door met hun 
leven’ 
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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, volgens 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 
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 2022. 
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IMF komt later dan gepland met nieuwe raming voor groei van  
wereldeconomie 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt later dan gepland met zijn nieuwe raming voor 
de groei van de wereldeconomie. De organisatie heeft meer tijd nodig om de snelle verspreiding 
van de Omikron-variant en de impact daarvan te verwerken in de berekeningen. 

De nieuwe groeiprognoses van het IMF verschijnen op 25 januari. Eerder zei een woordvoerder 
dat de zogeheten World Economic Outlook op 19 januari zou verschijnen. 

Bij zijn laatste raming in oktober ging de VN-organisatie voor financiële stabiliteit ervan uit 
dat de wereldeconomie in 2022 met 4,9 procent zal groeien. Maar door het coronavirus was 
die voorspelling al door extra onzekerheid omgeven. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zei 
vorige maand dat de nieuwe ramingen voor de wereldwijde economische groei waarschijnlijk 
somberder zijn dan die van het afgelopen najaar. Bron: AD, 5 januari 2022. 

 

 

De achterkant van de folder die rondgaat in Schuytgraaf. © DG 
 
Grote ergernis om folder in Arnhem met vergelijking tussen coronaregels 
en Tweede wereldoorlog 
 
Een huis-aan-huis-folder waarin coronamaatregelen worden vergeleken met situaties in de 
Tweede Wereldoorlog, leidt tot grote ergernis in Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch 
vraagt het Openbaar Ministerie nu te kijken of de uitingen in de flyer mogen. 
Mijn grootvader was een echte verzetsman. Hij zou zich omdraaien in zijn graf als hij ziet wat 
er nu allemaal gebeurt, aldus bewoonster Schuytgraaf (52). 
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‘Vreselijk en grievend hoe onze ouders en grootouders die juist ook in Arnhem zo sterk geleden 
hebben onder de Tweede Wereldoorlog, nu deze verdachtmaking over coronazorg in hun 
brievenbus gefrommeld krijgen’, reageert Marcouch.  
 
Op de achterkant van de folder staan onder meer twee foto’s naast elkaar: één van een Duitse 
soldaat die papieren controleert en één van modernere agenten met mondkapje die naar 
formulieren van een vrouw kijken. Ernaast is een afbeelding afgedrukt waarin diverse 
maatregelen worden opgesomd die zowel in 1940 als 2020 zouden voorkomen, waaronder 
‘politiegeweld’, ‘angst zaaien’ en ‘winkels dicht.’ Ook worden links naar websites en kanalen 
van coronasceptici gedeeld. 

Binnenin staan vragen die de maker zelf met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. Bijvoorbeeld: ‘Zijn de 
vaccinaties helemaal door getest?’ Of: ‘Bevatten de wattenstaafjes van de testkits 
kankerverwekkende stoffen?’ Bron: AD, 5 januari 2022. 

Over twee maanden in Denemarken normale leven terug 

‘Over twee maanden kunnen we in Denemarken ons normale leven terughebben.’ Dat 
zegt Tyra Grove Krause, de hoofdepidemioloog van de Deense overheid in een interview met 
tv-zender TV2. Al blijft ze wel een slag om de arm houden. 

Krause ziet Omikron als een gamechanger, maar dan in de positieve zin. ‘Het risico om in het 
ziekenhuis te belanden, ligt nu de helft lager dan ten tijde van de deltavariant. Door het hoge 
aantal besmettingen kan ons gezondheidssysteem echter wel nog serieus onder druk komen 
te staan.’ 

Denemarken lijkt de piek achter de rug te hebben, maar dat is schijn. In de afgelopen dagen 
werd er minder getest, waardoor er dus ook minder besmettingen aan het licht kwamen. 
Vorige week werden gedurende vier dagen op rij nog meer dan 20.000 infecties vastgesteld. 

‘Tegen het einde van de maand zal het aantal besmettingen in Denemarken pieken’, schat 
Krause. ‘Dat wordt nog een lastige periode, waarbij inspanningen van onze kant nodig zijn. In 
februari zal de druk dan geleidelijk aan afnemen. Laat ons zeggen dat Covid-19 nog twee 
maanden vrij spel heeft. Daarna hoop ik dat we weer normaal zullen kunnen gaan leven.’ 

‘Volgens mij zal Omikron zich over de hele wereld verspreiden. Op een bepaald moment zullen 
we allemaal een beetje immuun worden, hetzij door de vaccins, hetzij door een besmetting 
met Omikron zelf. En we zullen dan ook sterker staan als er weer een nieuwe variant zou 
opduiken’, besluit Krause. 

Ongeveer 48,5 procent van de Deense bevolking heeft inmiddels een boosterprik gekregen. 78 
procent is dubbel gevaccineerd. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Frankrijk registreerde het laatste etmaal 271.686 besmettingen 

Frankrijk registreerde het laatste etmaal 271.686 besmettingen. Het Franse parlement stemt 
binnenkort naar verwachting in met een wet die een vaccinatiebewijs vanaf halverwege 
januari verplicht voor restaurant- en cafébezoek, evenementen en het openbaar vervoer over 
langere afstanden. Macron zegt ongevaccineerden 'te willen pesten door hun toegang tot 
activiteiten in het sociale leven zo veel mogelijk te beperken. Dat is de strategie.’ Bron: AD, 5 
januari 2022. 

Politieke tegenstanders van  Emmanuel Macron hebben felle 
kritiek geuit op zijn uitspraken over ongevaccineerde Fransen 

Politieke tegenstanders van de Franse president Emmanuel Macron hebben felle kritiek geuit 
op zijn uitspraken over ongevaccineerde Fransen. Het staatshoofd heeft de krant Le Parisien 
verteld dat hij die landgenoten ‘tot het eind’ het leven zuur wil maken. ‘Dat is de strategie.’ 
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In het 67 miljoen inwoners tellende Frankrijk zijn ongeveer 5 miljoen mensen niet 
gevaccineerd tegen het coronavirus. De president wil de ongevaccineerden in het dagelijks 
leven beperkingen opleggen, onder meer door ze de toegang te ontzeggen tot restaurants, 
theaters en bioscopen. 

Politieke rivalen van Macron reageren geërgerd op het interview. Marine Le Pen van het 
rechtse Rassemblement National verweet de president ’tweederangs burgers’ te creëren. De 
uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon sprak over ’walgelijke’ uitspraken en Damien Abad van 
Les Républicains zei dat de president blijk gaf van ’kinderachtig cynisme.’ 

De ophef komt op een gevoelig moment. De regering probeert nieuwe wetgeving door het 
parlement te loodsen die een vaccinatiebewijs verplicht voor restaurant- en cafébezoek, 
evenementen en het openbaar vervoer over langere afstanden. Een negatief testbewijs volstaat 
dan vanaf 15 januari niet langer om op veel plekken binnen te komen. Bron: AD, 5 januari 
2022. 

De 12 miljoen inwoners van Zhengzhou moeten allemaal een 
coronatest doen 

De 12 miljoen inwoners van de Chinese stad Zhengzhou moeten allemaal een 
coronatest doen. De stad is in gedeeltelijke lockdown nadat de afgelopen dagen elf 
besmettingen waren vastgesteld. Meerdere wijken van Zhengzhou zijn gisteren afgesloten. 

China hanteert een streng coronabeleid. Autoriteiten hopen uitbraken de kop in te drukken 
met lokale lockdowns en massaal testen. De stad Yuzhou met 1,2 miljoen inwoners is sinds 
dinsdag op slot. De stad Xi'an zit sinds december in lockdown. Daar kampt een deel van de 
13 miljoen inwoners momenteel met voedseltekorten. 

China ziet minder bevestigde coronagevallen dan veel andere landen, maar de dagelijkse 
besmettingscijfers in het land zijn momenteel wel op het hoogste punt sinds maart 
2020. China meldt woensdag 91 nieuwe bevestigde coronagevallen. 

Het land heeft momenteel extra belang bij het tegengaan van het coronavirus. In februari 
beginnen de Olympische Winterspelen in de hoofdstad Beijing. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Ook ziekenhuizen in Gelderland zien volop coronapatiënten 
binnenkomen die besmet zijn met de Omikron-variant 

Ook ziekenhuizen in Gelderland zien volop coronapatiënten binnenkomen die besmet zijn met 
de Omikron-variant. Bij het Radboudumc in Nijmegen en Rijnstate in Arnhem gaat het al om 
ongeveer de helft van alle nieuwe coronapatiënten. 

Bij het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen doet arts-microbioloog Bert 
Mulder daar zeer gericht onderzoek naar. De eerste drie dagen van het jaar was precies een 
op de drie nieuwe patiënten besmet met het virus dat in opmars is en de huidige 
besmettingscijfers weer doet oplopen. 

‘Het is begonnen’, zo formuleert Mulder de start van een mogelijk grotere toestroom van 
Omikron-patiënten die op de ziekenhuizen afkomt. 

Het OMT verwacht, als maandag basisscholen en middelbaar onderwijs weer opengaan, 
dat eind januari of begin februari een piek aan nieuwe besmettingen zal zijn, maar ‘dat de te 
verwachten aantallen extra opnames in ziekenhuizen en ic beperkt zullen blijven.’ Het OMT 
schrijft wel in het advies dat maandag is verstrekt dat dat een optimistisch scenario is. Bron: 
AD, 5 januari 2022. 
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Ziekenhuizen zien volop Omikron-patiënten binnenkomen: ‘Het is 
begonnen’ 

Ziekenhuizen in onze regio zien volop coronapatiënten binnenkomen die besmet zijn met de 
Omikron-variant. Bij het Radboudumc in Nijmegen en Rijnstate in Arnhem gaat het al om 
ongeveer de helft van alle nieuwe coronapatiënten. 

Bij het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen doet arts-microbioloog Bert 
Mulder daar zeer gericht onderzoek naar. De eerste drie dagen van het jaar was precies een 
op de drie nieuwe patiënten besmet met het virus dat in opmars is en de huidige 
besmettingscijfers weer doet oplopen. 

‘Het is begonnen’, zo formuleert Mulder de start van een mogelijk grotere toestroom van 
Omikron-patiënten die op de ziekenhuizen afkomt.  

Het Outbreak Management Team (OMT) verwacht, als maandag basisscholen en middelbaar 
onderwijs weer opengaan, dat eind januari of begin februari een piek aan nieuwe besmettingen 
zal zijn, maar ‘dat de te verwachten aantallen extra opnames in ziekenhuizen en IC beperkt 
zullen blijven.’ Het OMT schrijft wel in het advies dat maandag is verstrekt dat dat een 
optimistisch scenario is. Bron: DG, 5 januari 2022. 

Voorzieningenrechter: huidige harde lockdown kan in stand blijven om  
coronavirus te bestrijden 

De huidige harde lockdown kan in stand blijven om het coronavirus te bestrijden. Dit stelt 
de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag vandaag in een uitspraak van het kort 
geding over de lockdownmaatregelen. 

Advocaat Bart Maes had namens zes eisers 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. 

De kortgedingrechter heeft de vordering afgewezen. ‘Alleen als evident is dat de Staat onjuiste 
keuzes maakt, is plaats voor ingrijpen’, beargumenteerde de rechter. ‘De Staat laat zich steeds 
voorzien van deskundig advies van het OMT. Het OMT heeft de lockdown geadviseerd en de 
Staat mag zijn beleid op dat advies afstemmen.’ 

Maes stapte al eerder naar de rechter in verband met de coronamaatregelen. Hij procedeerde 
tegen de Staat vanwege de invoering van de coronatoegangspas. Die procedure verloor hij. Op 
14 januari dient het hoger beroep tegen deze uitspraak bij het hof in Den Haag. Ook loopt er 
nog een bodemprocedure over het coronatoegangsbewijs. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Amerikaanse leerkracht gearresteerd nadat ze minderjarige leerling 
vaccineert 

Een leerkracht van een middelbare school in de Amerikaanse staat New York is op 
oudejaarsavond gearresteerd omdat ze een van haar leerlingen zou hebben gevaccineerd. Op 
videobeelden is te zien hoe de vrouw, de 54-jarige Laura Russo, een 17-jarige student een prik 
geeft met wat lijkt op een coronavaccin. Toen de jongeman thuiskwam, vertelde hij wat er was 
gebeurd aan zijn moeder. Die belde meteen de politie en zei dat ze geen toestemming had 
gegeven voor de prik. De 17-jarige leerling zou het vaccin naar eigen zeggen zelf hebben gewild. 

Russo is leerkracht biologie in een middelbare school in New Hyde Park, Long Island. De feiten 
speelden zich niet af op het schooldomein. Zo zou de leerkracht de tiener in haar eigen woning 
hebben geïnjecteerd. De vrouw is ondertussen weer vrijgelaten en moet op 21 januari voor de 
rechtbank verschijnen. Russo riskeert een gevangenisstraf van vier jaar in het geval dat ze 
schuldig wordt bevonden.  
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De 17-jarige leerling zou het vaccin naar eigen zeggen zelf hebben gewild. In de meeste 
Amerikaanse staten moeten minderjarigen echter toestemming van hun ouders krijgen voor 
ze de prik laten zetten, en dat was dus niet het geval. Bovendien is in de VS voorlopig enkel 
het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor Amerikanen jonger dan 18 jaar. Toch willen heel wat 
ouders niet dat hun kinderen de prik krijgen, uit angst voor mogelijke bijwerkingen of 
gezondheidsrisico’s.  

Russo had niet de bevoegdheid om de prik te zetten. Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw 
precies aan het vaccin is geraakt. 

In een video van het incident is te zien hoe de tiener het vaccin in de woning van Russo krijgt 
toegediend. ‘Ziezo, een vaccin dat thuis is gezet’, zegt de jongeman. Volgens de Amerikaanse 
arts Aaron Glatt is het voorval allesbehalve veilig. ‘Het is niet alleen illegaal, maar het is ook 
gewoon niet slim om te doen’, klinkt het. De arts benadrukt dat enkel een geautoriseerde 
professional vaccins mag toedienen. Zo weten alleen mensen met een vergunning hoe de prik 
correct moet worden gezet en kunnen zij meteen ingrijpen wanneer er zich een complicatie 
voordoet. Bron: HLN, 5 januari 2022. 

Enkele tientallen mensen zijn aanwezig bij een demonstratie bij de 
rechtbank in Amsterdam 

Enkele tientallen mensen zijn aanwezig bij een demonstratie bij de rechtbank in Amsterdam. 
Zij willen steun betuigen aan verdachten die voor de snelrechter moeten komen, nadat ze 
zondag werden aangehouden bij een verboden coronademonstratie op het Museumplein. 

Een deel van de aanwezigen, zo'n vijftien mensen, heeft camouflagekleding aan of draagt 
een baret. Ook zijn er symbolen kenmerkend van de demonstraties tegen de 
coronamaatregelen te zien, zoals een geel hesje en een doorgestreepte QR-code. 

De eerste voorgeleide is een 56-jarige man uit Almere. Hij wordt verdacht van openlijke 
geweldpleging. Actiegroep Nederland in Verzet riep op een uur voor zijn voorgeleiding bij de 
rechtbank te zijn: ‘Omdat zij altijd voor ons klaar staan. Nu staan wij klaar voor hun!’ Na deze 
eerste zitting wordt besloten over de verlening van het voorarrest van vier andere mannen in 
verband met openlijke geweldpleging of mishandeling van een agent. 

De aanwezigheid van de actiegroep was aangekondigd en maakt deel uit van een driedaags 
protest op verschillende plekken in het land van Nederland in Verzet. Er zijn politiemensen 
buiten aanwezig bij de rechtbank in Amsterdam. 

Aan het begin van de middag verzamelden ook zo'n veertig mensen zich op de Dam voor een 
eveneens aangekondigd protest tegen het coronabeleid van Nederland in Verzet. Op een doek 
staat 'Het beleid klopt niet, het verhaal klopt niet.’ Ook op de Dam zijn agenten aanwezig. 
Bron: AD, 5 januari 2022. 

Winkeliers willen zo snel mogelijk met nieuwe kabinet om tafel 

Winkeliers willen zo snel mogelijk met het nieuwe kabinet om tafel om een heropening te 
bespreken. Dat geeft de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) aan. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Britse moeder rijdt naar Italië om dochtertje te laten vaccineren: 
'Kostbaarste wat ik heb beschermen’ 

Een Britse moeder baart in eigen land opzien door met haar 9-jarige dochtertje helemaal naar 
Italië te rijden. En niet om rustig vakantie te vieren, maar om een kindervaccin op te halen. 
‘Ik riskeer liever een vaccin waar we redelijk veel van weten dan een gok te wagen met een 
virus waarvan we heel weinig weten’, lichtte de jonge Alice Columbo haar bijzondere reis toe. 
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Het Italiaanse medicijnagentschap Aifa keurde begin december het vaccin van 
Pfizer/BioNTech goed voor gebruik bij kinderen tussen de 5 en 11 jaar. De kinderen krijgen 
een derde van de dosis die voor volwassenen gebruikt wordt. 

De Italianen volgen daarmee het advies van de Europese toezichthouder voor vaccins, het 
EMA. Het vaccin heeft ‘een hoge effectiviteit en er zijn momenteel geen zorgen rondom de 
veiligheid’, zo oordeelden de Italiaanse wetenschappers van het Aifa. 

In tegenstelling tot sommige, andere Europese landen is in het Verenigd Koninkrijk het vaccin 
voor kinderen onder de 12 jaar alleen beschikbaar als er sprake is van een kwetsbare 
gezondheid. De Britse Alice Columbo wil niet wachten tot haar dochter aan de beurt is en reed 
met haar honderden kilometers naar Milaan. ‘Ik doe het om het kostbaarste wat ik heb te 
beschermen’, vertelde Columbo over haar dochter, die ook de Italiaanse nationaliteit heeft, 
tegen de BBC. 
 
De Britse regering wacht op een nieuw advies alvorens het een beslissing neemt over het 
vaccineren van kinderen van vijf tot elf jaar. ‘Ik riskeer liever een vaccin waar we redelijk veel 
van weten dan een gok te wagen met een virus waarvan we heel weinig weten’, reageerde 
Columbo daarop. Ze voegde eraan toe dat ze zich vooral zorgen maakte over de effecten van 
longcovid. 
 
Uit Brits onderzoek blijkt dat bijna een derde van de tieners tussen de 11 en 17 jaar die 
besmet raakten met het coronavirus, drie maanden later nog met problemen kampt. Ze 
melden aanhoudende symptomen zoals vermoeidheid en kortademigheid, staat in het in 
september gepubliceerde onderzoek naar long covid bij jongeren.  
 
De wetenschappers baseerden hun conclusies op ongeveer 7000 reacties op een vragenlijst. 
Ze selecteerden jongeren die tussen januari en maart waren getest. Ze vergeleken degenen die 
positief testten met een controlegroep. De personen uit die groep waren negatief maar hadden 
Covidachtige symptomen die door andere infecties konden zijn veroorzaakt.  
 
‘Waarom zou ik geen bescherming geven aan het kostbaarste ding ter wereld voor mij, mijn 
dochter, in plaats van het risico te lopen dat ze zich over 5, 10, 15 jaar naar mij keert en zegt: 
‘Mam, ik heb hartproblemen, ik heb hersenproblemen, ik heb longproblemen, waarom heb je 
destijds niet alles gedaan wat je kon om me te beschermen’?’, zegt Columbo over de risico's 
van long covid.  
 
De Britse moeder koos voor een dertien uur durende roadtrip met de auto, omdat ze wilde 
voorkomen dat ze op de luchthaven of in het vliegtuig besmet zou raken met het coronavirus. 
Ze hoopt dat de regering-Johnson op korte termijn begint met het vaccineren van álle kinderen 
onder de 12 jaar.  
 
‘Ik heb ongelooflijk veel medelijden met al die andere ouders die mijn mening delen en hun 
kinderen graag willen laten vaccineren’, aldus de moeder. 
 
In Nederland zijn ongeveer 1,28 miljoen kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud. Zij kunnen in 
de tweede helft van januari een eerste prik tegen het coronavirus krijgen. Het ministerie van 
Volksgezondheid schat dat ongeveer 8000 kinderen van die leeftijd een medisch risico lopen. 
Zij krijgen daarom voorrang en kunnen sinds 20 december al een boosterprik krijgen. Volgens 
het ministerie zijn er ongeveer 1000 kinderen uit die groep gevaccineerd en staan er nog 
ongeveer 1300 afspraken ingepland. Kinderen van 0 tot en met 4 jaar kunnen sowieso nog 
niet gevaccineerd worden. Bron: AD, 5 januari 2022.  

Kwetsbare kinderen krijgen boosterprik in kantoor Veiligheidsregio 

Kwetsbare kinderen in Zuid-Holland Zuid krijgen hun boostervaccinatie in het kantoor van 
de Veiligheidsregio in Dordrecht. Daar is speciaal voor deze groep een extra priklocatie 
geopend. Het gaat om onder anderen kinderen met het syndroom van Down.  



152 
 

Volgens een ruwe schatting worden daar ongeveer 1200 kinderen tegen corona ingeënt. 
Kinderartsen sturen de uitnodigingen en medewerkers van Jong JGZ zetten de prikken. ‘Zij 
weten hoe ze met deze kinderen moeten omgaan’, zegt woordvoerder Marjoke Geluk van de 
GGD Zuid-Holland Zuid.   

De Veiligheidsregio ZHZ bood de tweede verdieping van het pand aan de Romboutslaan aan 
na een verzoek van de GGD om mee te denken over een vaccinatielocatie voor kwetsbare 
kinderen. Zij krijgen bij het prikken voorrang op hun leeftijdsgenoten. ‘Wij wilden niet dat 
deze kinderen in de massale stroom van mensen zouden belanden’, zegt Geluk.  

De Veiligheidsregio bracht uitkomst. ‘Het grootste deel van onze tijd zijn we al bezig met 
coronabestrijding, dus een priklocatie past daarin’, zegt een woordvoerder. ‘Behalve het 
personeel van de meldkamer werkt er ook bijna niemand meer op kantoor. De meesten hebben 
een werkplek thuis, maar er zijn ook werkplekken in de 31 brandweerkazernes in ons gebied.’  

De kantoren in het pand aan de Romboutslaan zijn leeggeruimd en ingericht. Met vaccineren 
is een begin gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de kinderen makkelijk en snel bij de priklocatie 
kunnen komen, zijn er parkeerplaatsen vrijgemaakt.  

Het prikken in Zuid-Holland Zuid gaat intussen in hoog tempo door. Deze week worden er 
37.500 boosterprikken gezet op de priklocaties in Dordrecht, Gorinchem en Puttershoek. 
Vanaf 3 januari stijgt dat aantal naar 50.000 per week. De priklocaties zijn dan dagelijks open 
van 8.00 tot 21.00 uur. De GGD benadrukt dat ook dan alleen mensen met een afspraak 
terechtkunnen.  Bron: AD, 4 januari 2022.  

Ziekenhuizen in België voelen verhoogde druk door stijging van aantal 
besmettingen met Omikron-variant 

De ziekenhuizen in België voelen een verhoogde druk door de stijging van het aantal 
besmettingen met de Omikron-variant. Volgens intensivist Steven Thiessen van het 
ziekenhuis Oost-Limburg in Genk vertalen de stijgende besmettingscijfers zich ongetwijfeld 
in een toename van het aantal ziekenhuisopnames. 

‘We zitten nog altijd op een hoog plateau. Als er nu nog veel opnames op intensive care komen, 
zitten we wel met een probleem’, aldus een woordvoerder. Hoewel Omikron minder 
ziekmakend is, is de variant wel veel besmettelijker. Dat kan dus als gevolg hebben dat er 
evenveel opnames zijn als tijdens de deltagolf. Bovendien wordt gevreesd dat de zorg voor niet-
coronapatiënten nog langer zal moeten worden uitgesteld. Bron: AD, 5 januari 2022. 

De Poolse president Andrzej Duda is besmet met coronavirus 

De Poolse president Andrzej Duda heeft een positieve coronatest afgelegd. Dat heeft 
zijn kabinetschef Pawel Srzot laten weten via Twitter. 

Volgens Srzot is het staatshoofd drie keer gevaccineerd. Hij voelt zich goed en blijft in isolatie. 

Het Poolse ministerie van Volksgezondheid registreerde vandaag 17.196 nieuwe 
coronabesmettingen in een dag tijd en 632 sterfgevallen. Met zijn 38 miljoen inwoners behoort 
Polen tot de Europese landen met de laagste vaccinatiegraad: ongeveer 63 procent. Bron: AD, 
5 januari 2022. 

De rechtbank in Brussel heeft gevangenisstraffen tot een jaar opgelegd 

De rechtbank in Brussel heeft gevangenisstraffen tot een jaar opgelegd aan zestien 
reizigers die de afgelopen maanden een valse negatieve PCR-test lieten zien op Brussels 
Airport om op reis te kunnen. Het is de eerste groep van de 160 mensen die justitie om die 
reden voor de rechtbank haalt 
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Twaalf van de beklaagden hadden tijdens de zitting verstek laten gaan. De rechtbank legde 
voor elf van hen zes maanden gevangenisstraf en 1.600 euro boete op voor valsheid in 
geschriften. Voor één beklaagde werd de gevangenisstraf verdubbeld omdat hij op het moment 
van zijn valse test corona had. 

Een vrouw die wel kwam opdagen voor haar proces, maar haar onschuld had volgehouden, 
werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel en een boete van 800 euro. De 
drie andere aanwezigen kregen werkstraffen van zestig uur. 

In de vonnissen was de rechtbank scherp voor de overtreders: ‘Er zijn weinig 
schoolvoorbeelden van een dergelijk onbegrensd egoïstisch gedrag.’ De rechtbank meende ook 
dat de beklaagden asociaal en potentieel levensbedreigend gedrag hadden vertoond. Bron: 
AD, 5 januari 2022.  

Op de Dam in Amsterdam demonstreerden vanmiddag tussen de veertig 
en vijftig mensen tegen coronabeleid 

Op de Dam in Amsterdam hebben vanmiddag tussen de veertig en vijftig mensen namens 
actiegroep Nederland in Verzet gedemonstreerd tegen het coronabeleid. Ze hielden borden vast 
met leuzen als: 'Ik heb geen QR-code maar wel een moreel kompas.’ De actie verliep 
vreedzaam, enkele agenten hielden de groep op afstand in de gaten. Tegen 14.00 uur waren 
alle betogers weer weg. 

De bedoeling is dat er de komende dagen op verschillende plaatsen kleinere 
demonstraties zoals deze zijn. Volgens organisator Michel Reijinga zijn er alleen al 
woensdagavond ‘in totaal vijftig acties verspreid door heel Nederland. De boeren gaan 
meedoen, de voetbalsupporters ook. De boeren komen met pop-upacties. Vanavond zijn er 35 
fakkeloptochten. Amsterdam is het kerngebied, maar in Den Haag is er ook veel. Het doel van 
de acties is: we moeten zichtbaar zijn.’ 

Eerder op de ochtend stonden ook tientallen mensen bij de rechtbank in Amsterdam, na een 
oproep van Nederland in Verzet. Ze wilden steun betuigen aan verdachten die voor de 
snelrechter moeten komen, nadat ze zondag werden aangehouden bij een verboden 
coronademonstratie op het Museumplein. Ook die demonstratie is inmiddels voorbij. Bron: 
AD, 5 januari 2022.  

Kroatië meldt recordaantal besmettingen  

De autoriteiten in Kroatië hebben het afgelopen etmaal een recordaantal besmettingen 
genoteerd: 8.587. Gisteren waren dat er nog 5.845. In het land is 55,7 procent van de 
bevolking gevaccineerd. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Ook in Noord-Limburg kunnen mensen zonder afspraak 
een boosterprik krijgen 

Ook in Noord-Limburg kunnen mensen zonder afspraak binnenlopen om 
een boosterprik tegen het coronavirus te krijgen. Op de vaccinatielocatie in Venray wordt dit 
donderdag ingevoerd. 

Volgens de GGD in het noorden van Limburg is er zo veel mogelijk vaccinatiecapaciteit 
geregeld, zodat alle volwassen inwoners half januari een oppepprik zouden kunnen krijgen. 
‘Deze capaciteit wordt op dit moment niet meer volledig benut. Daardoor ontstaat de 
mogelijkheid voor zogenaamde vrije inloop in Venray’, aldus de gezondheidsdienst. 

Wie in Venray langskomt en ergens anders al een afspraak had staan, hoeft die niet te 
annuleren. ‘Wanneer u in Venray tijdens de vrije inloop komt en meld dat u al een afspraak 
had staan, zorgt de GGD dat deze afspraak uit het systeem wordt gehaald.’ 
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De regio heeft nog drie andere vaccinatielocaties, in Venlo, Roermond en Weert. Daar hebben 
mensen wel een afspraak nodig om een boosterprik te kunnen krijgen. 

Op de XXL-vaccinatielocatie in het WTC Expo in Leeuwarden kunnen mensen ook al 
langskomen voor een boosterprik zonder afspraak. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Snelle opmars van Omikron-variant is nog niet terug te zien in de 
ziekenhuizen 

De snelle opmars van de Omikron-variant van het coronavirus in ons land is nog niet terug 
te zien in de ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 1634 coronapatiënten in de ziekenhuizen 
met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 59 minder dan 
dinsdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om het laagste aantal in bijna twee maanden. 

Op de intensive cares liggen momenteel 449 coronapatiënten, 15 minder dan een dag eerder. 
Anderhalve maand geleden lagen er voor het laatst zo weinig mensen op de ic's. Op de 
verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 44 tot 1185. 

In de afgelopen 24 uur werden er 13 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Zo'n lage 
instroom kwam sinds eind oktober niet meer voor. Op de verpleegafdelingen werden 147 
nieuwe patiënten binnengebracht. Bron: AD, 5 januari 2022. 

D66-leider Sigrid Kaag zit in quarantaine 

D66-leider Sigrid Kaag zit in quarantaine. ‘Iemand in mijn zeer nabije omgeving is positief 
getest op Corona. Zelf heb ik geen klachten’, laat zij weten via Twitter. Haar overleg met 
formateur Mark Rutte doet ze daarom donderdag digitaal. Kaag is de beoogd minister van 
Financiën en vicepremier in het nieuwe kabinet. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Vaccinatie Twijfel Telefoon (088-7555777) gaat ook gesprekken in de 
Turkse taal aanbieden 

De Vaccinatie Twijfel Telefoon (088-7555777) voor vragen over coronavaccins gaat 
ook gesprekken in het Turks aanbieden. Vanaf volgende week zullen er elke woensdag van 
08.30 tot 13.00 uur geneeskundestudenten vragen in die taal kunnen beantwoorden. 

Het streven is om binnenkort ook gesprekken over de coronavaccins in het Arabisch en 
het Berbers te kunnen aanbieden. ‘Iedereen heeft recht op dezelfde informatie’, aldus de 
organisatie achter het initiatief. ’We weten bovendien dat de vaccinatiegraad achterblijft in 
kwetsbare wijken. Dat zijn wijken met een lage sociaal-economische status en daar zijn 
mensen vaak meertalig.’  

De Vaccinatie Twijfel Telefoon is ook al voor vragen in het Engels te bereiken. Ook met vragen 
over de boosterprik kun je terecht bij bovenstaand nummer. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 24.590 positieve 
uitslagen van coronatests gemeld 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 24.590 positieve uitslagen van 
coronatests geregistreerd. Nog nooit waren er in één dag zo veel positieve tests. 

Het oude record stamt van 24 november, toen er in een dag tijd 23.713 besmettingen aan het 
licht kwamen. Op 18 november meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 23.587 positieve tests. Op 2 december en 5 december kwamen er iets meer dan 23.000 
nieuwe gevallen bij. Op 6 december waren er voor het laatst meer dan 20.000 positieve tests. 
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In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 122.347 positieve tests. Dat is het hoogste 
weektotaal sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen. Dat is de 
grootste toename sinds eind november. 

Amsterdam telde afgelopen etmaal 2264 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse 
gemeente zo veel positieve tests in een dag. In de veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland waren er 2659 positieve tests, en dat is voor de regio's een record. 

In Rotterdam waren er 1267 positieve tests en in Utrecht kregen 882 inwoners te horen dat 
ze het virus onder de leden hebben. Daarna volgen Den Haag (658) en Groningen (391). Alleen 
op Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief. 

Het RIVM kreeg afgelopen dag 39 meldingen van sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal in 
ongeveer een week tijd, maar dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen 
dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Het registreren hiervan kan soms een tijdje duren. 

De epidemie begon bijna twee jaar geleden, woensdag is dag 679 van de coronacrisis. In totaal 
zijn ruim 3,2 miljoen positieve tests en meer dan 21.000 sterfgevallen geregistreerd. De 
werkelijke aantallen besmettingen en doden liggen hoger. Bron: AD, 5 januari 2022.  

KNVB alert op toename besmettingen in betaald voetbal 

Voetbalbond KNVB zegt alert te zijn op de toename van het aantal coronagevallen binnen de 
selecties van clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. 

De eerder gedane oproep veelvuldig te testen en de 1,5 metermaatregel nadrukkelijk na te 
leven moet voorkomen dat de competities zoals in Engeland te maken krijgen met tal van 
afgelastingen. De eerste divisie gaat vrijdag weer van start, de eredivisie volgt een week later. 
Clubs melden deze week veel positieve gevallen. 

De KNVB had de clubs voorafgaand aan de winterstop al een mail gestuurd waarin het belang 
van vaccinatie en een booster wordt benadrukt. Tot en met 17 januari mogen slechts spelers 
op het wedstrijdformulier staan die niet langer dan vier maanden geleden volledig 
gevaccineerd zijn, hetzij de afgelopen zes maanden een infectie met corona hebben 
doorgemaakt of onlangs een boosterprik hebben gekregen. Spelers die niet aan deze 
voorwaarden voldoen moeten een negatieve uitslag uit een PCR- of antigeentest kunnen 
overleggen. 

De continuïteit van de competitie mag niet in gevaar komen door het onnodig uitstellen van 
wedstrijden, aldus de KNVB. 

‘We zijn zeer alert en horen dat de clubs dat ook zijn. Belangrijkste aandachtspunten zijn dat 
we nadrukkelijk hebben opgeroepen om 1,5 meter afstand te houden, vooral in kleedkamers, 
bij de lunch, wedstrijdbesprekingen en vervoer. Dat helpt echt om besmettingen tegen te 
gaan’, aldus een woordvoerder, die stelt dat de bond alleen rond wedstrijden eisen kan stellen. 

De clubs bepalen hoe vaak ze spelers testen, de KNVB heeft wel geadviseerd om na de 
winterstop selectie en staf in de eerste week tweemaal te testen op de aanwezigheid van het 
virus. ‘Verder blijft het advies om laagdrempelig te testen bij klachten. Het opvolgen van de 
basismaatregelen inclusief het onderling afstand houden blijft cruciaal bij het voorkomen van 
uitbraken binnen het team’, aldus de woordvoerder. 

Het minimum aantal spelers om te kunnen voetballen is dertien waarvan minimaal één 
keeper. Wordt dat aantal niet gehaald dan moet de club als bewijs testen overleggen aan de 
bondsarts van de KNVB. ‘Maar daarbuiten zullen wij ook per situatie kijken. Het kan ook zijn 
dat een of meer spelers vanwege de quarantaineregels ontbreken, wanneer ze in nauw contact 
zijn geweest met een besmet persoon. We leveren dus per geval maatwerk. Wel is het doel dat 
als een wedstrijd even gespeeld kan worden, deze ook doorgaat. De continuïteit van de 
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competitie mag niet in gevaar komen door het onnodig uitstellen van wedstrijden.’ Bron: AD, 
5 januari 2022. 

Ernst Kuipers: behoud, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg 

Beoogd minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vindt dat 'zijn' ministerie zich de 
komende tijd vooral moet richten op 'behoud, en op toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.’ 
‘Dat stond al voor Covid onder druk, en is de afgelopen twee jaar alleen maar verder onder 
druk komen te staan’, zei hij na een gesprek met formateur Mark Rutte. ‘En natuurlijk moeten 
we naar een langetermijnbeleid voor Covid.’ 

Kuipers is de eerste arts in bijna twintig jaar die minister van Volksgezondheid wordt. Hij 
denkt dat zijn expertise hem in die rol zal helpen. ‘Wat zeker gaat helpen is een medische 
achtergrond om een beeld in de toekomst heel goed te kunnen duiden.’ Wel merkt Kuipers op 
dat er onder de ambtenaren ook mensen zijn met medische expertise. Bron: AD, 5 januari 
2022. 

Ook Argentinië kampt met record aantal besmettingen 

Ook Argentinië kampt met een record aantal besmettingen. Volgens het ministerie van 
Gezondheidszorg testten 81.210 mensen gisteren positief en waren er 49 sterfgevallen. Iets 
meer dan een derde van de IC-capaciteit is op dit moment bezet. 

De nieuwe cijfers hebben nog niet tot nieuwe maatregelen geleid. De afgelopen weken was er 
al voortdurend een stijging in het aantal gevallen te zien. Argentinië zit middenin de 
zomervakantie. De stranden liggen vol en mensen trekken er massaal op uit. 

In het Zuid-Amerikaanse land is bijna 73% van de Argentijnen inmiddels al twee keer 
gevaccineerd. En ook het aantal boosterprikken is met bijna 14% van de bevolking relatief 
hoog vergeleken met andere landen in Latijns-Amerika. Met bijna 120.000 doden is het land 
erg hard getroffen. Bron: AD, 5 januari 2022.  

Geen coronatest voor reizigers naar VK 

Vanaf vrijdagochtend 05.00 uur hoeven reizigers naar het Verenigd Koninkrijk geen 
coronatest meer te doen. Wel moeten zij binnen twee dagen na aankomst een coronatest doen, 
maar dan is een sneltest voldoende. Ook de verplichte quarantaine is vanaf vrijdag van 
tafel. Premier Boris Johnson wil hiermee de economie steunen en de mensen verlossen van 
de angst dat ze veel geld verliezen door een mislukte reis of door opgelegde isolatie. Bron: AD, 
5 januari 2022.  

Marion Koopmans: aantal besmettingen gaat toenemen 

Naar aanleiding van het record aantal besmettingen zegt OMT-lid Marion Koopmans dat het 
aantal besmettingen sowieso gaat toenemen, maar dat het afhangt van de maatregelen van 
het kabinet. 

Wat betreft een mogelijke stijging in het aantal ziekenhuisopnames, zegt Koopmans: ‘De 
modellen van het RIVM voorspellen dat de ziekenhuizen eind januari of begin februari een 
piek in hun bezetting bereiken. Wanneer die piek precies valt, is lastig te voorspellen. Daarom 
kijken we naar landen die iets voorlopen op ons, zoals Engeland. Daar zie je een forse stijging 
van de ziekenhuiscijfers. Daarom is ook in Nederland geadviseerd om strengere maatregelen 
te nemen.’ Bron: AD, 5 januari 2022. 

Nog nooit waren er in één dag zo veel positieve tests, opmars in 
ziekenhuizen blijft nog uit 

De Omikron-variant van het coronavirus raast door ons land. Tussen gisterochtend en 
vandaag zijn 24.590 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Nog nooit waren er in 
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één dag zo veel positieve tests. Het RIVM verwacht dat de stijging de komende dagen doorzet, 
bevestigt een woordvoerder tegen deze site. Een lichtpuntje is dat een toename van het aantal 
ziekenhuispatiënten uitblijft, al is de vrees dat daar halverwege januari verandering in komt.  

In totaal liggen er nu 1634 coronapatiënten in de ziekenhuizen met Covid-19, de ziekte die 
door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 59 minder dan gisteren, en daarmee het 
laagste aantal in bijna twee maanden. 

Toch zijn experts bezorgd over de grote stijging in het aantal besmettingen. Omikron is 
weliswaar minder ziekmakend, maar kan op termijn toch een flinke druk op de zorg opleveren. 

Hoe ver het aantal gevallen nog kan toenemen, is de grote vraag. Dat hangt onder meer af van 
de maatregelen die het kabinet neemt, zegt Marion Koopmans, viroloog aan het Erasmus 
Medisch Centrum en lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert. 

Of de maatregelen moeten worden aangescherpt, of dat de bestaande maatregelen langer van 
kracht moeten blijven, daarover laat Koopmans zich niet uit. ‘We zien dat Omikron zich 
ondanks de maatregelen verspreidt, dus het aantal gevallen gaat sowieso toenemen. De 
maatregelen, dat is een vraag waar advies van het OMT over moet komen, daar kan ik nu niet 
op vooruitlopen.’  

Wat betreft een mogelijke stijging in het aantal ziekenhuisopnames, zegt Koopmans: ‘De 
modellen van het RIVM voorspellen dat de ziekenhuizen eind januari of begin februari een 
piek in hun bezetting bereiken. Wanneer die piek precies valt, is lastig te voorspellen. Daarom 
kijken we naar landen die iets voorlopen op ons, zoals Engeland. Daar zie je een forse stijging 
van de ziekenhuiscijfers. Daarom is ook in Nederland geadviseerd om strengere maatregelen 
te nemen.’ 

Op de intensive cares liggen momenteel 449 coronapatiënten, dat zijn er 15 minder dan een 
dag eerder. Anderhalve maand geleden lagen er voor het laatst zo weinig mensen op de ic’s. 
Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 44 tot 1185. 

In de afgelopen 24 uur werden er 13 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Zo’n lage 
instroom kwam sinds eind oktober niet meer voor. Op de verpleegafdelingen werden 147 
nieuwe patiënten binnengebracht. 

De plotse stijging in het aantal besmettingen heeft vermoedelijk te maken met de feestdagen, 
toen veel families en vriendengroepen bij elkaar thuis kwamen. Het oude besmettingsrecord 
stamt van 24 november, toen er in een dag tijd 23.713 besmettingen aan het licht kwamen. 
Op 18 november meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 23.587 
positieve tests. Op 2 december en 5 december kwamen er iets meer dan 23.000 nieuwe 
gevallen bij. Op 6 december waren er voor het laatst meer dan 20.000 positieve tests. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 122.347 positieve tests. Dat is het hoogste 
weektotaal sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen. Dat is de 
grootste toename sinds eind november. 

Hoewel de huidige hoge besmettingscijfers dus nog niet zichtbaar zijn in de opnamecijfers, 
verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) wel dat daar 
verandering in komt. ‘De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, maar 
de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten halverwege januari weer zal stijgen’, 
aldus de ziekenhuisorganisatie. 

Volgens de Volkskrant waren negen van de vijftien nieuw aangemelde coronapatiënten die 
afgelopen week in het Nijmeegse Radboudumc werden opgenomen besmet met de Omikron-
variant. Ook in het Erasmus MC in Rotterdam liggen zeker vier patiënten met een Omikron-
besmetting. Daarmee is duidelijk dat ook in Nederland de golf van Omikron-patiënten in de 
ziekenhuizen is begonnen, stelt de krant. 
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De Omikrongolf gaat er in de ziekenhuizen waarschijnlijk anders uitzien dan de vorige golven. 
Niet langer de intensive care, maar de verpleegafdelingen worden het grootste knelpunt. Daar 
lijkt het althans op, nu in landen waar Omikron al langer voet aan de grond heeft wel de 
ziekenhuisopnames sterk stijgen, maar het aantal patiënten op de intensive care vooralsnog 
beperkt blijft. 

Dat is, met een slag om de arm, goed nieuws, zegt Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar 
uitbraken van infectieziekten aan het Radboudumc. ‘We hebben in Nederland natuurlijk veel 
meer verpleegbedden dan ic-bedden, en ook veel meer verpleegkundigen die niet-ic-patiënten 
zorg kunnen bieden, dus dat biedt meer flexibiliteit en ruimte om deze patiënten op te vangen.’ 

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten over 
verschillende regio’s worden verdeeld. Dat is de laatste dagen wel steeds minder vaak nodig. 
Gisteren werden 3 mensen naar een andere regio in Nederland verplaatst, maandag 5 en 
zondag 6. 

Afgelopen tijd zijn er ook patiënten overgebracht naar Duitse ziekenhuizen om de druk op de 
zorg in ons land te verlichten. Daar liggen nu nog 10 Nederlandse coronapatiënten. 

Amsterdam telde afgelopen etmaal 2264 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse 
gemeente zo veel positieve tests in een dag. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
waren er 2659 positieve tests, en dat is voor de regio’s een record. 

In Rotterdam waren er 1267 positieve tests en in Utrecht kregen 882 inwoners te horen dat 
ze het virus onder de leden hebben. Daarna volgen Den Haag (658) en Groningen (391). Alleen 
op Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief. 

Ongeveer twee op de drie mensen die vorige maand positief testten op het coronavirus waren 
volledig gevaccineerd. Dat zijn er meer dan de 50 procent die het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorige week meldde. Volgens het instituut zijn de cijfers 
veranderd omdat kinderen van 11 jaar en jonger niet meer worden meegeteld in de tabellen. 
De meesten van hen kunnen immers nog geen vaccin krijgen. 

Ook het totale aantal positieve tests daalde nu de kinderen niet worden meegerekend. Vorige 
week, vlak voor de jaarwisseling, meldde het RIVM 417.552 positieve tests in december. Een 
week later zijn het er 398.834. Zonder de jonge kinderen erbij daalde het aantal positief geteste 
ongevaccineerden van 151.287 naar 94.162. 

Het aantal volledig gevaccineerde mensen die in december positief testten, steeg afgelopen 
week van 159.801 naar 192.019. Deze mensen hebben minstens vier weken geleden hun enige 
Janssen-prik gekregen, of minstens twee weken geleden de laatste prik met een van de andere 
vaccins. Boosterprikken en aanvullende dosis zijn nog niet meegerekend. Bron: AD, 5 januari 
2022. 

Controleren op QR-codes: in het ene zwembad in Barendrecht moet het 
wel, in het andere niet 

Controleren op QR-codes: in het ene zwembad in Barendrecht moet het wel, in het 
andere niet. Ouders die hun kinderen naar zwemles brengen, hoeven in Barendrecht hun 
coronatoegangsbewijs op sommige plekken niet meer te tonen. Dat bevestigt de gemeente 
Barendrecht.  

Aanleiding is een uitspraak van een voorzieningenrechter, die besliste dat een zwembad in 
Hilversum niet langer op de QR-codes hoefde te controleren. ‘Naar aanleiding hiervan stelt de 
gemeente Barendrecht zich tijdelijk terughoudend op met het naleven van de controleplicht’, 
aldus de gemeente in een korte reactie. Bron: AD, 5 januari 2022.  
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Lockdown of niet: thuiswerkers kunnen zo tóch hun laptop openklappen 
in een koffietent 

Mis je het werken in een koffietentje, nu de horeca dicht is door de coronamaatregelen? De 
Rotterdamse ondernemers Florien Smits en Roos Zondervan hebben de oplossing: met hun 
platform Choosewise kun je alsnog je laptop openklappen in een restaurant.  

De horeca in Nederland is inmiddels alweer weken dicht, vanwege de coronamaatregelen. En 
in ieder geval tot en met 14 januari blijft dat zo. Maar Roos Zondervan en Florien Smits zien 
ruimte voor de horeca om op een veilige manier tóch hun deuren open te zetten voor 
thuiswerkers. Bron: AD, 3 januari 2022.  

GGD-baas Nicolette staat mensen zélf weg te wijzen op priklocatie: ‘Hoe 
sneller we zijn, des te meer prikken’ 

Boosteren, boosteren, boosteren. Wat Utrechter Camiel Essers betreft kan het allemaal niet 
snel genoeg gaan. ‘Weg uit de lockdown en terug naar weer een zo normaal mogelijk leven.’ 

De docent Engels aan X11, school voor media en vormgeving in Utrecht, kreeg vanmiddag in 
de Jaarbeurs de 2 miljoenste prik in zijn bovenarm, gezet door de GGD in de Utrechtse regio. 
Dat gebeurde precies een jaar nadat de GGD in de Expo Houten begon met zijn vaccinatie-
operatie tegen corona. Bron: AD, 5 januari 2022. 

 

 

Boy Brons van Padelife op een van de zes nieuwe indoor padelbanen in Bleiswijk. ‘Het loopt 
als een gek.’ © Jan Kok   
 
Padelbanen schieten als paddenstoelen uit de grond: ‘Perfecte plek voor 
een familie-uitje’ 
 
Jarenlang werd er getennist in de megahal aan de Bleiswijkse kant van de Rottemeren. Sinds 
kort is het sportcentrum aan de Kooilaan ook het toneel van padel, de snel groeiende sport 
die in coronatijden nog meer aan populariteit won.  
 
Bleiswijker Boy Brons, als coördinator betrokken bij de verbouwing van het sportcomplex dat 
tegenwoordig Recreatiedomein Rottemeren heet met Padelife als de padeltak, merkt het 
enthousiasme. ‘Het loopt als een gek.’ Bron: AD, 30 november 2021. 
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Een potje padel op een baan in Valkenswaard. Op steeds meer plekken in Nederland is de 
sport te beoefenen. © Sem Wijnhoven/DCI Media 
 
Een potje padel is immens populair: na Schiedam krijgt ook Vlaardingen binnenkort banen 
 
Robin van Persie, Lionel Messi en Zlatan Ibrahimovic: allemaal spelen ze graag een potje padel. 
De sport, een kruising tussen squash en tennis, wordt steeds populairder. Na de primeur van 
de eerste padelbanen voor RacketSportSchiedam volgen er binnenkort meerdere in 
Vlaardingen. 
 
Sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder hoopt dat het eerste balletje eind juli geslagen 
kan worden. Eigenaar Olaf Hanno heeft een vergunning voor drie padelbanen aangevraagd bij 
de gemeente Vlaardingen en gaat ervan uit dat de banen eind volgende maand zijn 
aangelegd. Bron: AD, 8 juni 2021.  
 
Winkeliers in Barneveld trekken de lockdown niet meer: ‘Vergeet Amazon 
en Bol, bel je lokale winkel’ 

Schroom niet om een tas vol kleding te passen en die vervolgens in zijn geheel weer terug te 
brengen. Dat hebben Barneveldse winkeliers honderd keer liever dan doodse stilte. ‘De rek is 
eruit’, zeggen de middenstanders. ‘Financieel én mentaal.’ Volgende week gaan ze lawaai 
maken. 

Met lede ogen zagen ze op televisie hoe groepen Nederlanders de afgelopen weken naar 
Duitsland en België trokken om daar eens lekker te gaan shoppen. ‘Dat is beroerd, als je zo 
je best doet om mensen zover te krijgen iets bij jou te bestellen, telefonisch of online’, zegt 
Kitty Schueler namens de Barneveldse Middenstandsvereniging. Bron: AD, 45 januari 2022. 

Barneveld stuurt brandbrief aan premier Rutte: ‘Sta winkelen toe, de pijn 
voor ondernemers is groot’ 

Op korte termijn moeten alle winkels weer open voor klanten. Desnoods met mondkapjes en 
de 1,5 meter afstand. Dat schrijft de gemeente Barneveld in een open brief aan premier Rutte. 
‘Het begrip voor de maatregelen neemt zienderogen af.’ 
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De brief is niet alleen ondertekend door burgemeester Jan Luteijn van Barneveld, maar ook 
door de wethouders en alle raadsleden. Dinsdag slaakten de ondernemers in het centrum nog 
een noodkreet: stop met online winkelen bij grote bedrijven als Bol.com en Amazon, koop bij 
ons, was hun oproep. De winkels kunnen veilig open, voegden ze daar aan toe. 

Die hartenkreet onderschrijft de gemeente Barneveld nu. ‘Voor de korte termijn pleiten wij 
voor veilig winkelen in alle winkels. Zoals dat eerder is toegestaan’, staat in de brief. De pijn 
onder ondernemers is groot, schrijft Barneveld. ‘De huidige lockdown heeft onze 
middenstanders opnieuw hard geraakt. Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de 
abrupte aankondiging van de winkelsluiting is hard aangekomen.’ 

Ondernemers ervaren pijn, dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd 
worden, wat niet zo is. Er resteren hoge kosten voor elke ondernemer, volgens de gemeente 
Barneveld, Brief aan premier Rutte. 

Barneveld vreest voor sluitingen of faillissementen. De compensatie die de Rijksoverheid 
uitkeert, is bij lange na niet genoeg. ‘Ondernemers ervaren pijn, dat een beeld wordt 
geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat niet zo is. Er resteren hoge kosten 
voor elke ondernemer.’ 

In het dorp en de omliggende kernen neemt het begrip voor de maatregelen zienderogen af, 
zien ze op het gemeentehuis. ‘Ondernemers zien met lede ogen dat de lokale online aankopen 
afnemen, uitstapjes om te winkelen in het buitenland worden gedaan, groothandels voor bijna 
iedereen open zijn en op warenmarkten niet-essentiële producten wel worden verkocht. De 
verhouding tussen essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoek.’ 

Barneveld pleit voor een ‘een nieuw concept waarbij inwoners én middenstanders op een zo 
veilig mogelijke manier verder kunnen.’ Het ‘dringende appel’ richting de premier wordt ook 
gedaan in het belang van de horeca, kappers en andere dienstverleners. Voor zover bekend is 
Barneveld de enige gemeente in Nederland die zo’n brandbrief aan de premier heeft gestuurd. 
Bron: AD, 5 januari 2022.  

Veel meer vuurwerkslachtoffers na massaal negeren verbod 

Het massaal genegeerde vuurwerkverbod heeft dit jaar veel meer slachtoffers gemaakt dan 
vorig jaar toen ook een verbod gold. Volgens VeiligheidNL gaat het om 773 mensen. Een 
verdubbeling, al is dat wel 40 procent minder dan in 2019: het jaar waarin er voor het laatst 
legaal vuurwerk mocht worden afgestoken. 

Uit de cijfers blijkt dat 256 mensen zulke ernstige verwondingen hadden dat ze naar het 
ziekenhuis moesten, nog eens 517 slachtoffers konden na een behandeling bij de 
huisartsenpost weer naar huis. Vorig jaar belandden 108 mensen in het ziekenhuis en 275 
bij de huisartsenposten. 

De ongevallencijfers laten volgens directeur Martijntje Bakker van VeiligheidNL zien dat het 
vuurwerkverbod dit jaar veel minder is nageleefd dan vorig jaar. Ze vermoedt dat dit mede 
komt doordat vuurwerkliefhebbers weliswaar in Nederland geen vuurwerk konden kopen, 
maar in België wel gewoon hun slag konden slaan. En dat gebeurde op grote schaal, bleek al 
eerder. ‘Maar we hebben ook het vermoeden dat afnemende draagvlak voor de 
lockdownmaatregelen een rol heeft gespeeld’, zegt ze.  

De verwondingen die slachtoffers opliepen verschilden niet veel met andere jaren. Ruim een 
derde van de vuurwerkafstekers (37 procent) had brandwonden vooral aan handen en vingers. 
Ongeveer een op de vijf slachtoffers (19 procent) raakte gewond aan het hoofd en evenzoveel 
werden geraakt in de ogen. Het gaat vooral om jongens en mannen (80 procent). 

VeiligheidNL analyseerde ook om welk vuurwerk het ging. Siervuurwerk (7 procent) zorgde 
voor de minste verwondingen, gevolgd door vuurpijlen en knalvuurwerk (14 procent) dat sinds 
2020 niet meer is toegestaan in Nederland. In bijna een kwart (24 procent) van de 
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verwondingen betrof het zwaar, illegaal vuurwerk dat altijd is verboden. Het was vooral dit 
vuurwerk dat zorgde voor amputaties van een of meerdere vingers. Plastisch chirurgen 
moesten in totaal 39 operaties uitvoeren, twee keer zoveel als vorig jaar, maakte de 
beroepsvereniging bekend. Het ging daarbij om 13 ernstige handletsels waarvan 5 bijna 
volledige handamputaties, diverse botbreuken en brandwonden. De meesten staken illegaal 
knalvuurwerk af, zoals een Cobra 6 dat de kracht heeft van een handgranaat. 

Opvallend is dat er ook veel kinderen onder de 12 jaar gewond raakten. Dit jaar moesten bijna 
190 kinderen zich laten behandelen, vooral aan brandwonden (55 procent) of oogletsel (15 
procent). Vorig jaar waren dat er 120. Martijntje Bakker van VeiligheidNL noemt dat een 
zorgwekkende ontwikkeling, omdat kinderen onder de 12 jaar nog helemaal geen vuurwerk 
mogen afsteken, ook niet het zogenoemde fop- of schertsvuurwerk. ‘De term kindervuurwerk 
is misleidend, want het impliceert dat het veilig is. Maar een sterretje is niet veilig voor heel 
jonge kinderen die het soms vast willen grijpen, wat kan leiden tot heel nare brandwonden. 
Ook zien we dat het schertsvuurwerk op een verkeerde manier wordt gebruikt.’ 

Bakker doelt daarmee op de internethype waarbij kinderen stampen op brandend 
siervuurwerk, waardoor een kleine ontploffing ontstaat. Filmpjes van kinderen die dit deden 
gingen afgelopen weken viraal op TikTok. VeiligheidNL schat dat een klas vol kinderen alleen 
al tijdens de jaarwisseling hierdoor brandwonden heeft opgelopen, maar het werkelijke aantal 
ligt veel hoger. De Nederlandse Brandwonden Stichting sloeg voor kerst alarm toen al 
tientallen slachtoffertjes zich daar hadden gemeld. Die gevallen zijn niet meegenomen in de 
cijfers van VeiligheidNL. 

De beroepsvereniging van oogartsen (NOG) meldt dat er geen ogen blind zijn geworden dit 
jaar. ‘Dat is in veertien jaar registreren van oogletsels door vuurwerk nooit eerder gebeurd.’ 
Deze jaarwisseling liepen wel 58 mensen oogletsel op door vuurwerk, van wie dertien blijvend. 

Volgens oogarts en woordvoerder Tjeerd de Faber gaat het om voorlopige gegevens van alle 
oogartsen en kan het in principe nog zijn dat bijvoorbeeld een infectie alsnog tot een blind oog 
leidt. Vorig jaar verloren vier mensen het licht uit een oog door vuurwerk. Bron: AD, 5 januari 
2022. 

China: elf besmettingen, twaalf miljoen testen 
 
Over een maand starten de Olympische Winterspelen in Beijing en wordt ook het Chinese 
Nieuwjaar gevierd. De bakermat van het coronavirus kent - ondanks de strenge maatregelen 
- nog steeds dagelijkse gevallen van Covid-19. Hoe een handjevol besmettingen hele 
miljoenensteden platleggen.  
 
Het mag dan aanzienlijk minder hard gaan dan in veel andere landen, maar de dagelijkse 
besmettingscijfers in China zijn op dit moment het hoogst sinds de uitbraak in maart 2020: 
91 bevestigde gevallen op een dag. Op bijna 1.5 miljard Chinezen lijkt dat verwaarloosbaar, 
maar het land hanteert een zeer streng coronabeleid. De Chinese autoriteiten hopen uitbraken 
in te drukken met lokale lockdowns en massaal testen.  
 
Zo moeten de 12 miljoen inwoners van de Chinese stad Zhengzhou allemaal een coronatest 
doen. In de miljoenenstad - zo'n 700 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Beijing - 
waren de afgelopen dagen namelijk elf besmettingen geteld. Genoeg om meerdere wijken af te 
sluiten en iedereen te verplichten zich te laten testen. Niet ver van Zhengzhou ligt Yuzhou, 
een stad (ruim 1 miljoen inwoners) die sinds dinsdag op slot is. Verder zuidwestelijker is de 
situatie nog schrijnender. De stad Xi’an zit sinds vorige maand in lockdown en daar kampt 
een deel van de 13 miljoen inwoners inmiddels met voedseltekorten. Ook wordt gevreesd voor 
onder meer een tekort aan medicijnen.  
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Elf gevallen van Covid-19: alle twaalf miljoen inwoners van Zhengzhou moeten een test 
doen. © AFP 
 
Ondertussen pakken de autoriteiten in Hongkong - vanwege de angst voor een vijfde golf - ook 
door met maatregelen. Uit maar liefst acht landen mogen de komende twee weken geen 
vluchten meer landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Pakistan, Australië, 
Filipijnen, Frankrijk, Canada en India. Publieke evenementen zijn ook weer verboden en onder 
meer bars, nachtclubs en schoonheidsspecialisten hebben hun deuren weer moeten sluiten.   
 

Terwijl Nieuw-Zeeland en Singapore eerder al afstapten van een zero covid-strategie, blijft 
Hongkong samen met de rest van China er halsstarrig aan vasthouden. Elke uitbraak wordt 
in de kiem gesmoord met draconische maatregelen, zoals dus het platleggen van een hele 
stad. Positief geteste reizigers worden voor onbepaalde tijd opgenomen in het ziekenhuis. Zij 
liggen soms wekenlang - en ook zonder symptomen - geïsoleerd in een ziekenhuiskamer.  

De patiënten mogen niet naar buiten en moeten een strenge routine volgen, zo vertelt een van 
hen vanuit Hongkong. Volgens de lokale autoriteiten is de minimale isolatieperiode voor 
iedereen die positief test op het coronavirus – zelfs zonder symptomen – bijna een maand. Ze 
moeten minimaal 10 dagen in het ziekenhuis blijven en mogen pas vertrekken als ze twee keer 
achter elkaar negatief testen - hoe lang het ook duurt. Maar zelfs twee keer na elkaar negatief 
testen, betekent niet per se dat je naar huis mag. Daarna worden ze ‘onder bevel tot opsluiting’ 
voor nog eens 14 dagen overgebracht naar een lockdownfaciliteit. Bron: AD, 5 januari 2022. 
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Hongkong kondigt nieuwe maatregelen aan. © AFP 

De strengste lockdown van het moment: 13 miljoen Chinezen mogen huis 
niet uit om eten te kopen 

De strengste lockdown vindt op dit moment plaats in de Chinese miljoenenstad Xi’an. 
Inwoners mogen er zelfs hun huis niet verlaten om eten te kopen. Op 1 januari werden enkele 
honderden mensen in het holst van de nacht met bussen naar quarantainekampen gebracht. 
De autoriteiten hopen zo een grote uitbraak te voorkomen in aanloop naar het Chinese 
Nieuwjaar (1 februari) en de Winterspelen in Peking (van 4 tot 20 februari). 

 
Proviand wordt door de overheid gratis aan huis gebracht. © Reuters  

Sinds 9 december werden in Xi’an meer dan 1500 besmettingen met de deltavariant 
vastgesteld. Dat blijft klein bier vergeleken met onze cijfers: afgelopen etmaal werden 14.623 
positieve testen geregistreerd. Dat zijn er fors meer dan precies een week geleden, toen in een 
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etmaal 11.440 nieuwe besmettingen werden ontdekt. Het gemiddelde is daarmee gestegen tot 
14.880 per dag. 

Maar China neemt dus het zekere voor het onzekere. De dertien miljoen inwoners van Xi’an 
mogen sinds een week enkel nog naar buiten om zich te laten testen. Proviand wordt door de 
overheid gratis aan huis gebracht door hulpverleners in beschermende pakken. Op sociale 
media klinken echter noodkreten van inwoners die beweren te weinig of (nog) niets gekregen 
te hebben. 

 
De straten in China worden nog steeds gedesinfecteerd. © AFP 

 
Inwoners werden in het holst van de nacht met bussen opgepikt. © Weibo  
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Intussen is er ook sprake van gedwongen verhuizen. Inwoners van een bepaalde wijk ten 
zuiden van Xi’an moesten iets na middernacht bepakt en bezakt klaarstaan. Met bussen 
werden ze vervolgens naar quarantainekampen gebracht. Het aantal besmettingen was in die 
buurt naar verluidt te hard uit de hand aan het lopen. 

Hoeveel mensen er precies vervoerd werden, is voorlopig niet duidelijk. Een getuige liet op 
sociale media weten dat hij dertig bussen zag staan, iemand anders sprak van ‘een duizendtal 
passagiers.’ Oudere personen, jonge kinderen, zwangere mensen, geen enkele 
bevolkingscategorie werd gespaard. De foto van een bejaarde man die in afwachting van zijn 
coronatransfer alleen de koude winternacht moest trotseren, ging viraal. 

 
In Xian mogen inwoners enkel nog naar buiten om zich te laten testen. © AP 

Er sijpelden ook foto’s door van de barre omstandigheden in de quarantainekampen zelf. ‘Het 
is hier koud en we krijgen geen eten’, laat een misnoegde aanwezige weten. ‘Er is hier niets 
geregeld, op de elementaire basisvoorzieningen na dan. Er zijn hier veel oudere mensen en 
kinderen, maar zij moeten alles zelf maar uitzoeken. Wat is dit voor quarantaine? We worden 
simpelweg aan ons lot overgelaten.’ Bron: AD, 3 januari 2022. 

 

Sara Kroos annuleert theatertournee 

Sara Kroos heeft besloten haar theatertournee te annuleren. De tour Verte zou eigenlijk van 
januari tot maart spelen, maar door de coronamaatregelen is er te veel onduidelijkheid, zo 
schrijft de cabaretière op sociale media. 

‘Het is allemaal te onzeker en met een grote productie als Verte niet te doen’, schrijft Kroos. 
‘Voor iedereen die een kaartje had en drie, vier keer een nieuwe datum kreeg: het spijt me dat 
het alsnog niet door kan gaan, we hadden ons enorm op jullie verheugd.’ 

Met de show won Kroos de Poelifinario, een cabaretprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de 
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. ‘Even treuren en weer door’, schrijft 
Kroos. ‘Want we houden de moed erin!’ De cabaretière schrijft direct aan de slag te gaan met 
een nieuwe voorstelling en hoopt voor de zomer de try-outs daarvan te kunnen spelen. ‘Ik 
hoop voor iedereen die in het theater werkt en die graag naar het theater gaat dat we gauw 
weer mooie dingen mogen meemaken daar.’ Bron: AD, 4 januari 2022.  
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Mensen moeten het ov weer ingelokt worden, stelt reizigersorganisatie 
Rover in een brandbrief 

Door de coronalockdowns is het aantal reizigers in het openbaar vervoer fors afgenomen. Om 
hen weer terug te winnen moet het ov aantrekkelijker worden met nieuwe producten zoals 
een tien- of honderdrittenkaart. Daarnaast zouden er minder ritten moeten worden geschrapt. 
Dat stelt reizigersorganisatie Rover in een brandbrief: ‘Leg de rode loper uit voor de reiziger.’ 

De reizigersorganisatie heeft de regionale ov-plannen van vervoerders en overheden 
geanalyseerd. Die zogenoemde transitieplannen zijn bedoeld als voorbereiding op de situatie 
ná corona en ter overbrugging van de tussenliggende periode. 

Per saldo zal er in 2022 ongeveer evenveel rijden als in 2021, verwacht de Rover. Maar: dat is 
zo’n 10 procent minder dan voor corona. Op sommige plekken rijdt ‘s avonds na een zeker 
tijdstip niets meer, en enkele lijnen verdwijnen zelfs helemaal. Dat is een slecht idee, schrijft 
directeur Freek Bos in de brandbrief, die op 23 december verstuurd is naar de Tweede Kamer 
en provincies: ‘Het algehele beeld stemt ons somber.’ 

Volgens de organisatie getuigen de plannen van kortetermijndenken en wordt er te veel 
uitgegaan van ‘koude reizigersaantallen.’ ‘Het feit dat sommige groepen helemaal geen 
alternatief meer hebben wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. Ook gaat het om lijnen 
die zonder corona wel levensvatbaar zijn.’ 

 
Reizigers in de ochtendspits op station Utrecht Centraal. © ANP  

Dat geldt bijvoorbeeld voor de provincies Friesland en Zeeland, zo staat in de rapportage van 
Rover. Het reizigersniveau lag daar vóór de lockdown van december 2021 op 80 procent van 
het niveau van voor de crisis. Tegelijkertijd liggen er plannen op tafel om te snijden in het ov-
aanbod in beide provincies. En dat, zegt de organisatie, terwijl het voor het behalen van de 
duurzaamheidsinstellingen juist belangrijk is om meer mensen het ov in te krijgen. 

De coronacrisis heeft een forse impact gehad op het aantal reizigers dat het openbaar vervoer 
neemt. In april 2020, kort nadat de eerste lockdown werd afgekondigd, daalde dat aantal met 
85 procent. Dit jaar gebruikten meer mensen weer de bus of trein: in november 2021 waren 
er 34 procent minder ov-gebruikers dan voor de pandemie. De daling is het grootst in de spits. 
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De lagere reizigersaantallen zorgden bij veel vervoerders voor een gat in de begroting. Dat 
wordt momenteel opgevangen door een vergoeding vanuit het Rijk, de 
beschikbaarheidsvergoeding (BVOV). Daardoor kan de dienstregeling grotendeels in stand 
worden gehouden, ondanks het feit dat minder mensen met het OV reizen. Die regeling is 
echter tijdelijk, voorlopige einddatum is september 2022, en Rover is bezorgd over wat daarna 
zal gebeuren. ‘Dit hangt als een zwaard van Damocles boven de markt’, aldus de organisatie.  

Om de reiziger te ‘verleiden’ terug te komen in het ov zijn volgens de reizigersorganisatie ook 
nieuwe kaartsoorten en abonnementen nodig, zoals een tien- of honderdrittenkaart in plaats 
van het klassieke abonnement. Daardoor kunnen reizigers wel profiteren van bepaalde 
kortingen, maar lopen zij niet het risico te moeten betalen voor een abonnement terwijl ze 
daar door lockdowns geen gebruik van maken. 

Daarnaast zou het btw-tarief voor het openbaar vervoer moeten worden verlaagd. In 2019 
werd dat juist verhoogd van 6 naar 9 procent. Bron: AD, 5 januari 2022.  

Coronabesmettingen stapelen zich op bij eredivisieclubs: ‘Er zit maar één 
ding op: meer testen’ 

Feyenoord, PSV én Heerenveen zagen hun trainingskampen op het laatste moment in rook 
opgaan door meerdere coronagevallen. Virologen pleiten ervoor dat er in het Nederlandse 
profvoetbal veel meer getest wordt. ‘Voetbalbubbels zijn geen afgesloten bubbels.’ 

Burj Al Arab, een hotel in Dubai, was de afgelopen weken net zo vertrouwd als de kerstboom 
op de socialemediakanalen van profvoetballend Nederland. Met andere woorden: veel 
eredivisiespelers zochten warmere oorden op om de feestdagen door te brengen. Maar de 
bittere realiteit nu de profclubs langzaamaan weer opstarten richting de hervatting van de 
competities, is dat de coronabesmettingen zich opstapelen binnen de selecties. 

Eerst Feyenoord en sinds gisteren ook PSV en Heerenveen moesten halsoverkop 
trainingskampen afblazen na meerdere positieve testen binnen de selectie. Heracles ziet 
vanwege coronabesmettingen in eigen gelederen af van twee oefenduels in Duitsland. Een-op-
een is de link niet te leggen met de winterse tripjes van voetballers, maar feit is natuurlijk wel 
dat de veel besmettelijker Omikron-variant stevig huishoudt in de hele wereld. Bron: AD, 5 
januari 2022. 

Corona slaat toe bij Bayern: kampioen wil uitstel voor duel met Gladbach 

Bayern München is in gesprek met de Duitse voetbalbond over uitstel van het competitieduel 
met Borussia Mönchengladbach. Dit vanwege het hoge aantal coronabesmettingen bij de 
nationaal kampioen en koploper. De ontmoeting staat voor vrijdag op het programma, bij de 
hervatting van het seizoen in de Bundesliga. 

‘Op dit moment hebben we de beschikking over tien veldspelers en twee keepers’, zegt 
technisch directeur Hasan Salihamidzic. Negen spelers verblijven in isolatie, nadat het virus 
woensdag ook bij Alphonso Davies werd aangetroffen. De verdediger had de laatste dagen nog 
met zijn teamgenoten getraind, nu wordt bekeken of meerdere spelers daarom in quarantaine 
moeten. 

In de winterstop is corona meer aanwezig in het voetbal dan ooit. Na uitbraken in 
de eredivisie en de Premier Leaque lijkt het er nu op dat ook in Duitsland corona zijn sporen 
gaat nalaten. De corona-uitbraak bij Bayern is pikant, omdat anderhalve maand geleden nog 
bekend werd dat de club de salarissen van hun ongevaccineerde spelers tijdelijk niet wilde 
doorbetalen. Van dat vijftal is echter niemand besmet geraakt. 

Naast alle coronabesmettingen zijn ook Josip Stanisic en Leon Goretzka na blessureleed nog 
altijd niet wedstrijdfit. Bovendien werd vandaag bekend dat Niklas Süle kampt met 
rugproblemen en vrijdag niet inzetbaar is. Eric Maxim Choupo-Moting en Bouna Sarr zijn 
namens respectievelijk Kameroen en Senegal actief op de Afrika Cup en zullen evenmin 
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aantreden. Met al deze perikelen komt Bayern München vooralsnog op veertien fitte spelers 
uit, niet genoeg dus om te spelen.  

De koploper van de Bundesliga heeft nog een laatste redmiddel: spelers oproepen die niet over 
een Bundesligalicentie beschikken. Volgens het reglement van de Duitse competitie hoeven 
slechts negen spelers zo'n licentie te hebben. De rest mag eventueel ook uit lagere elftallen 
worden doorgeschoven, maar dan moeten ze wel voorafgaand aan het seizoen door Bayern als 
speelgerechtigd zijn opgegeven. Hoeveel speelgerechtigde spelers Bayern nog achter de hand 
houdt, is onbekend, maar zeker is dat de puzzel alsmaar lastiger te leggen wordt. 

Inmiddels staat het totaal aantal besmettingen in de Bundesliga op meer dan vijftig. Dat 
relatief hoge aantal is totaal geen verrassing, zegt expert Barbara Gärtner. ’De Bundesliga ligt 
in deze pandemie onder een vergrootglas’, aldus het hoofd van de afdeling microbiologie van 
de universiteit van Homburg. ‘Echt elke speler wordt getest en dan vaak nog meerdere malen 
per week. Als we dat bij andere beroepsgroepen zouden doen, zouden de uitkomsten 
ongetwijfeld vergelijkbaar zijn.’ 

‘Elke besmetting in het profvoetbal wordt ontdekt’, vervolgt Gärtner. ‘Dat is bij geen enkele 
andere beroepsgroep het geval. Vanwege de beperkende maatregelen zullen door de vele 
infecties ongetwijfeld wedstrijden worden uitgesteld. Als we straks bewijzen hebben dat de 
boostercampagne een goede bescherming tegen de nieuwe variant van het virus biedt, kan de 
periode van quarantaine wellicht worden verkort. Dan zal ook het aantal afgelastingen 
verminderen, verwacht ik, omdat spelers sneller weer beschikbaar zijn.’ 

Mogelijk dat komende vrijdag, bij een vergadering van deskundigen, de 
quarantainemaatregelen in Duitsland al worden beperkt. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Franse president Macron wil ongevaccineerden 'tot het eind’ het leven 
zuur maken 

Politieke tegenstanders van de Franse president Emmanuel Macron hebben felle kritiek geuit 
op zijn uitspraken over ongevaccineerde Fransen. Het staatshoofd heeft aan de krant Le 
Parisien verteld dat hij die landgenoten ‘tot het eind’ het leven zuur wil maken. ‘Dat is de 
strategie.’ 

In het 67 miljoen inwoners tellende Frankrijk zijn ongeveer 5 miljoen mensen niet 
gevaccineerd tegen het coronavirus. De president wil de ongevaccineerden in het dagelijks 
leven beperkingen opleggen, onder meer door ze de toegang te ontzeggen tot restaurants, 
theaters en bioscopen. ‘De ongevaccineerden, ik wil ze echt pesten. We zullen dat blijven doen 
tot het eind. Dat is de strategie’, aldus Macron, die ook nadrukkelijk kritiek heeft op 
antivaxers: ‘Een onverantwoordelijk persoon is geen burger meer.’ 

Politieke rivalen van Macron reageren geïrriteerd op het interview. Marine Le Pen van het 
rechtse Rassemblement National verweet de president ‘tweederangsburgers;  te creëren, en 
zijn ambt ‘onwaardig’ te zijn. ‘Het is een politieke fout, maar ook een ernstige morele fout’, 
stelt ze. De uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon sprak over ‘walgelijke’ uitspraken en Damien 
Abad van Les Républicains zei dat de president blijk gaf van ‘kinderachtig cynisme.’ 

Volgens de minister van Volksgezondheid, Olivier Veran, laat het interview vooral Marcons 
‘intentie om het volk te beschermen’ zien.  

De ophef komt op een gevoelig moment. De regering probeert nieuwe wetgeving door het 
parlement te loodsen die een vaccinatiebewijs verplicht voor restaurant- en cafébezoek, 
evenementen en het openbaar vervoer over langere afstanden. Een negatief testbewijs volstaat 
dan vanaf 15 januari niet langer om op veel plekken binnen te komen. 

De discussie in het parlement over de wetgeving verloopt echter moeizaam en is herhaaldelijk 
stilgelegd. Het debat gaat vanmiddag verder. 
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De Franse president Emmanuel Macron. © AFP 

Frankrijk registreerde het afgelopen etmaal maar liefst 271.686 besmettingen. De snelle 
verspreiding van de Omikron-variant heeft grote impact op ziekenhuispersoneel en dreigt ook 
onder meer openbaar vervoer en scholen ernstig te verstoren. Inmiddels liggen er meer dan 
20.000 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Bron: AD, 5 januari 2022.  

Turkije meldt het afgelopen etmaal 66.467 positieve coronatesten  

Het afgelopen etmaal zijn er in Turkije 66.467 positieve coronatesten afgenomen. Het hoogste 
aantal nieuwe infecties tot nu toe, verklaart het ministerie van Volksgezondheid. De Omikron-
variant zorgt voor een piek aan besmettingen. In dezelfde periode werden 143 sterfgevallen 
ten gevolge van Covid-19 geregistreerd. 

Het aantal coronagevallen in Turkije is – sinds Omikron dominant is - in iets meer dan een 
week ruim verdubbeld. Gezondheidsminister Fahrettin Koca zegt dat de regering nog geen 
nieuwe maatregelen overweegt, maar dringt er bij de bevolking wel op aan zich te laten 
vaccineren en zichzelf te beschermen tegen infectie. 

‘Ondanks de groei van het aantal besmettingen door de Omikron-variant zien we geen 
zorgwekkende stijging van het aantal ziekenhuisopnamen’, zegt Koca. ‘Er is nog geen reden 
voor zorg.’ De minister vraagt de Turken om drukke plaatsen te vermijden, evenals locaties 
zonder ventilatie en langdurige bijeenkomsten.  

Koca kondigde ook een wijziging van de quarantaineregels aan. ‘De isolatieperiode na een 
positieve test is vastgesteld op zeven dagen. Wie na die zeven dagen lichte of geen 
symptomen heeft, kan de quarantaine beëindigen. Coronagevallen die zich op de vijfde dag 
laten testen en negatief blijken, mogen ook uit quarantaine.’ 

Wie een boosterprik heeft gehad of recent is hersteld van corona hoeft na contact met een 
besmette persoon niet in quarantaine, aldus Koca. Tot nu toe zijn in Turkije 130 miljoen 
coronavaccinaties verricht met het Chinese Sinovac-vaccin of dat van Pfizer/BioNTecht. Ook 
is een aanvang gemaakt met de boostershots. 

Deze week is het eigen vaccin Turkovac in gebruik genomen. President Tayyip Erdogan heeft 
meermaals gezegd dat zijn regering het vaccin wereldwijd beschikbaar zal maken, maar heeft 
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tot nu toe geen gedetailleerde informatie over de effectiviteit van het in eigen land ontwikkelde 
middel verstrekt. Ook ontbreken de testresultaten. Bron: AD, 5 januari 2022. 

 

 

Protest tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam. © Remco Koers 
 
Slaat de ME in coronatijd letterlijk door? 
 
Er gaat geen charge van de Mobiele Eenheid voorbij, of het lijkt klachten, filmpjes en aangiftes 
te regenen. Slaat de ME letterlijk door in coronatijd of is er wat anders aan de hand?  
 
Bekritiseerde ME vaak in tweestrijd: 'Sta ik voor doorgesnoven hooligan of verloren 
huisvader?’ 
 
Er gaat geen charge van de Mobiele Eenheid voorbij, of het lijkt klachten, filmpjes en aangiftes 
te regenen. Slaat de ME letterlijk door in coronatijd of is er wat anders aan de hand?  
 
Hij geldt als een ongeleid projectiel dat wel vaker met hagel schiet, maar toch: dat 
‘wreedhedenrapporteur’ van de VN Nils Melzer de Nederlandse politie op twitter de les 
leest maakt heel wat los. Melzer noemde op Twitter de beelden van slaande agenten ‘een van 
de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd Bron: AD, 5 januari 
2022. 
 
De boosterweigeraars als de nieuwe antivaxers? ‘We blijven niet aan de 
gang’ 
 
De boostercampagne is goed op stoom aan het komen. Toch twijfelt een groep mensen over 
het nut van een derde vaccinatie, met het oog op nóg meer prikrondes. Voor het kunnen 
heropenen van de samenleving is de boosterprik van groot belang, maar waarover twijfelen 
ze? 
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‘Ik twijfel nog steeds’, zegt Lucy Grifhorst, wanneer ze bij de prikstraat in Zutphen naar buiten 
komt. Ze heeft net met haar man de tweede vaccinatie gehad. René, haar man, staat er ook 
zeer sceptisch tegenover. Maar ze hebben het toch maar gedaan. Lucy: ‘Ik doe het voor de 
kinderen, dat we niet steeds die nare discussies hebben. Zij zijn bang dat ons iets overkomt.’ 
René haalt zijn schouders op, ziet het nut er niet van in. De booster straks? Lucy schudt van 
niet. ‘Nee, die nemen we niet. Daar houdt het wel een beetje op hoor. We blijven niet aan de 
gang.’ Bron: AD, 5 januari 2022. 
 
De Italiaanse regering buigt zich over een voorstel dat coronavaccinaties 
verplicht stelt voor personen boven de 50 jaar 
 
De Italiaanse regering buigt zich over een voorstel dat coronavaccinaties verplicht stelt voor 
personen boven de 50 jaar. De verplichting geldt tot 15 juni, staat in het plan dat het virus 
moet terugdringen. Net als in andere landen stijgt het aantal besmettingen ook in Italië snel. 
Vandaag melden de gezondheidsautoriteiten een nieuw recordaantal van 189.000 
besmettingen. Er werden in 24 uur 231 sterfgevallen genoteerd. 
 
Ook de druk op de zorg in Italië neemt toe. Momenteel liggen er 13.364 coronapatiënten in de 
ziekenhuizen, ruim 400 meer dan gisteren. Op de ic's liggen 1428 mensen met ernstige 
coronaklachten, 36 meer dan een dag eerder. Vanaf 10 januari wil de regering de 
coronamaatregelen aanscherpen, met name voor wie niet geprikt is. Zij mogen niet meer naar 
een hotel, beurs of festival. Ook skiliften en het ov worden verboden terrein. Bron: AD, 5 
januari 2022. 
 
Frankrijk meldt vandaag het duizelingwekkende recordaantal 
van 332.252 nieuwe coronabesmettingen 
 
De Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Veran, meldt vandaag het 
duizelingwekkende recordaantal van 332.252 nieuwe coronabesmettingen. Ook het 
sterftecijfer nam het afgelopen etmaal toe met 246. Het totale dodental sinds het begin van de 
pandemie komt daarmee op 97.670. 
 
In de ziekenhuizen liggen op dit moment 3.695 coronapatiënten op de ic-afdelingen. 
Op verpleegafdelingen liggen meer dan 200.000 mensen met coronaklachten, het hoogste 
aantal sinds mei vorig jaar. Om de vijfde besmettingsgolf het hoofd te bieden en drastische 
maatregelen te voorkomen, versnelt Frankrijk het vaccinatieprogramma. 
 
President Emmanuel Macron zei eerder dat hij ongevaccineerden het leven zó moeilijk wil 
maken dat ze zich uiteindelijk wel moeten laten inenten. In een interview met de krant Le 
Parisien noemde hij niet-geprikten 'onverantwoordelijk' en 'onwaardig om als burgers 
beschouwd te worden.’ Bron: AD, 5 januari 2022. 
 
Het afgelopen etmaal zijn er in Turkije 66.467 positieve 
coronatesten afgenomen 
 
Het afgelopen etmaal zijn er in Turkije 66.467 positieve coronatesten afgenomen. Het hoogste 
aantal nieuwe infecties tot nu toe, verklaart het ministerie van Volksgezondheid. De Omikron-
variant zorgt voor een piek aan besmettingen. In dezelfde periode werden 143 sterfgevallen 
ten gevolge van Covid-19 geregistreerd. 
 
Het aantal coronagevallen in Turkije is - sinds Omikron dominant is - in iets meer dan een 
week ruim verdubbeld. Gezondheidsminister Fahrettin Koca zegt dat de regering nog geen 
nieuwe maatregelen overweegt, maar dringt er bij de bevolking wel op aan zich te laten 
vaccineren en zichzelf te beschermen tegen infectie. 
 
‘Ondanks de groei van het aantal besmettingen door de Omikron-variant zien we geen 
zorgwekkende stijging van het aantal ziekenhuisopnamen’, zegt Koca. ‘Er is nog geen reden 
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voor zorg.’ De minister vraagt de Turken om drukke plaatsen te vermijden, evenals locaties 
zonder ventilatie en langdurige bijeenkomsten.  
 
Koca kondigde ook een wijziging van de quarantaineregels aan. ‘De isolatieperiode na een 
positieve test is vastgesteld op zeven dagen. Wie na die zeven dagen lichte of geen 
symptomen heeft, kan de quarantaine beëindigen. Coronagevallen die zich op de vijfde dag 
laten testen en negatief blijken, mogen ook uit quarantaine.’ 
 
Wie een boosterprik heeft gehad of recent is hersteld van corona hoeft na contact met een 
besmette persoon niet in quarantaine, aldus Koca. Tot nu toe zijn in Turkije 130 miljoen 
coronavaccinaties verricht met het Chinese Sinovac-vaccin of dat van Pfizer/BioNTecht. Ook 
is een aanvang gemaakt met de boostershots. 
 
Deze week is het eigen vaccin Turkovac in gebruik genomen. President Tayyip Erdogan heeft 
meermaals gezegd dat zijn regering het vaccin wereldwijd beschikbaar zal maken, maar heeft 
tot nu toe geen gedetailleerde informatie over de effectiviteit van het in eigen land ontwikkelde 
middel verstrekt. Ook ontbreken de testresultaten. Bron: AD, 5 januari 2022.  
 
Vaccin via neusspray gaat getest worden op mensen 
 
Een potentieel ‘schaakmat voor het coronavirus’, een ‘superbrandweer tegen Covid-19.’ Aan 
superlatieven geen gebrek bij de initiatiefnemers van een via neusspray toe te dienen vaccin, 
dat als het goed is nog dit jaar getest gaat worden op mensen. 
 
Beschermt een pufje in de neus ons straks tegen corona? Het klinkt bijna te mooi om waar te 
zijn. Maar bij het LUMC en in Bilthoven, waar het bedrijf Intravacc is betrokken bij de 
ontwikkeling, zijn ze overtuigd van het product, schrijft Het Parool.  
 
‘Muizen en hamsters hadden zulke grote hoeveelheden antistoffen in hun bloed, dat we 
denken dat de spray langer werkt dan de bestaande coronavaccins, waar de werking na een 
paar maanden afneemt,’ zegt onderzoeker Paul Jonas. Bron: AD, 5 januari 2022.   
 
Nederlands coronavaccin in 2022 op de markt  

Een nieuw coronavaccin van Nederlandse bodem is door de eerste testfase. Het gaat om het 
vaccin van Intravacc uit Bilthoven. Het vaccin is geen prik, maar komt in de vorm van een 
neusspray. 'In deze pre-klinische fase hebben we een hele hoge respons. Bij hamsters is dat 
honderd procent', zegt CEO Jan Groen van Intravacc. 

Het 130 medewerkers tellende Intravacc begon in juni 2020 met de ontwikkeling van het 
vaccin, de CEO hoopt het eind 2022 op de markt te brengen. Het vaccin verschilt in meerdere 
opzichten van de vaccins die we nu kennen. Zo is het allereerst een nasaal vaccin dat met een 
neusspray wordt toegediend: 'Het virus repliceert met name in de neus, dus als je een 
neusspray ontwikkelt, dan brengt dat ook direct bescherming aan in de neus.' 

'Het is een compleet nieuw concept, het is een bacterie als wapen tegen het virus. En een 
spike-eiwit gecombineerd. Een bacterie scheidt van nature kleine blaasjes uit, die zijn 
immunogeen. Die kunnen wij met onze technologie koppelen aan het spike-eiwit en dat geeft 
een hele hoge respons in deze pre-klinische fase. In de hamsters komen we tot honderd 
procent.' Bron: BNR, 7 april 2021. 

Corona opnieuw bezig aan opmars aan in Oost-Nederland, steeds meer 
gemeenten kleuren donkerrood 

Oost-Nederland kleurt opnieuw donkerrood. Het afgelopen etmaal werden er 2086 nieuwe 
coronabesmettingen gemeld, bijna 500 meer dan gisteren. In alle drie de regio’s stijgt het 
aantal gevallen. Net als in de rest van het land, leidt deze opleving van het aantal 
coronabesmettingen vooralsnog niet tot een toename van de ziekenhuisopnames.  
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In alle drie de regio’s in Oost-Nederland is het coronavirus (wederom) bezig aan een opmars. 
IJsselland is vandaag de grootste stijger. In deze regio werden de afgelopen 24 uur 587 nieuwe 
besmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 336. Ook Flevoland beleeft een aanzienlijke 
toename van  het aantal infecties: van 439 naar 526. Noord- en Oost-Gelderland is met 974 
gevallen opnieuw koploper in Oost-Nederland. Gisteren rapporteerde deze regio 800 nieuwe 
besmettingen.  

Steeds meer gemeenten in Oost-Nederland kleuren donkerrood op de coronakaart. 
Berkelland, Epe en Rijssen-Holten zijn de koplopers qua nieuwe besmettingen. In Berkelland 
werden 173,3 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, wat in absolute aantallen 
neerkomt op 76 mensen. Maar ook Epe (165,7 absoluut 55) en Rijssen-Holten (159,7, 
absoluut 61) springen er dus uit in negatieve zin. Opvallend is dat Epe voor de tweede dag op 
rij tot de uitschieters behoort. 

Vooralsnog is er geen sprake van een explosieve toename van de ziekenhuisopnames. Gisteren 
werden in Oost-Nederland in totaal 6 mensen opgenomen. Noord- en Oost-Gelderland kende 
maandag met 15 opnames een flinke uitschieter, maar gisteren was dat er in deze regio slechts 
1. Er werden in Oost-Nederland in totaal 6 sterfgevallen gemeld, alle in Noord- en Oost-
Gelderland. 

Landelijk werden tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 24.590 positieve uitslagen van 
coronatests geregistreerd. Nog nooit waren er in één dag zo veel positieve tests. 

Het oude record stamt van 24 november, toen er in een dag tijd 23.713 besmettingen aan het 
licht kwamen. Op 18 november meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 23.587 positieve tests. Op 2 december en 5 december kwamen er iets meer dan 23.000 
nieuwe gevallen bij. Op 6 december waren er voor het laatst meer dan 20.000 positieve tests. 

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 122.347 positieve tests. Dat is het hoogste 
weektotaal sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen. Dat is de 
grootste toename sinds eind november. 

Amsterdam telde afgelopen etmaal 2264 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse 
gemeente zo veel positieve tests in een dag. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
waren er 2659 positieve tests, en dat is voor de regio’s een record. 

De snelle opmars van de Omikron-variant van het coronavirus in ons land is nog niet terug 
te zien in de ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 1634 coronapatiënten in de ziekenhuizen 
met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 59 minder dan 
dinsdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om het laagste aantal in bijna twee maanden. 

Op de intensive cares liggen momenteel 449 coronapatiënten, 15 minder dan een dag eerder. 
Anderhalve maand geleden lagen er voor het laatst zo weinig mensen op de ic’s. Op de 
verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 44 tot 1185. 

In de afgelopen 24 uur werden er 13 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Zo’n lage 
instroom kwam sinds eind oktober niet meer voor. Op de verpleegafdelingen werden 147 
nieuwe patiënten binnengebracht. Bron: De Stentor, 5 januari 2022. 

Bij de XXL-vaccinatielocatie in Leeuwarden worden sinds gisteren 
boosterprikken zonder afspraak gezet 

Bij de XXL-vaccinatielocatie in Leeuwarden worden sinds gisteren boosterprikken zonder 
afspraak gezet. Er is in Leeuwarden meer capaciteit dan animo. Er kunnen dagelijks zo'n 
12.000 prikken worden gezet, maar vandaag kwamen er maar 2300 gegadigden zonder 
afspraak opdagen. Daarvan werden er 1800 gevaccineerd met Moderna, dat alleen als booster 
wordt gegeven aan mensen van boven de 45 jaar. 
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Dinsdag, op de eerste dag van de actie, werden in totaal zo'n 3500 boostervaccinaties gezet, 
waarvan 1500 zonder afspraak. Van de 3100 mensen die vandaag hun boosterprik kregen, 
deden 2300 dat via vrije inloop. Onder hen waren volgens een woordvoerder veel mensen van 
buiten de regio, bijvoorbeeld vakantiegangers. Mensen van 45 jaar en ouder kunnen al zeker 
anderhalve week online een afspraak maken. 

‘Blijkbaar moeten ze dan in hun eigen regio nog een tijdje wachten voor ze ook echt aan de 
beurt zijn’, denkt de woordvoerder. Als het deze mensen te lang duurt, komen ze naar 
Friesland. Het valt hem op dat er mensen uit het hele land naar Leeuwarden komen voor een 
prik. ‘Ik heb al mensen gezien uit Enschede en zelfs Nijmegen.’ De zegsman verwacht dat het 
wel drukker wordt. ‘Het wordt ook steeds bekender.’ Bron: AD, 5 januari 2022. 

Corona-uitbraak in Tirol: 'Het is overleven' 

Het is roeien met de riemen die hij heeft. De Maastrichtse skischooleigenaar Niels 
Frantzen doet er alles aan om een corona-uitbraak onder zijn personeel in Oostenrijk 
te voorkomen. ‘Ik werk alleen met gevaccineerde leraren. Anders is het onwerkbaar.’ 

In wintersportgebieden in Tirol groeit de bezorgdheid over plaatselijke corona-
uitbraken onder skileraren. Zo zijn in Mayrhofen, Kirchberg en Sankt Anton am Arlberg 
uitbraken gemeld. In die laatste plaats woont Frantzen. 

Zijn skischool bevindt zich in het nabijgelegen Lech. ‘Wij werken met zo'n 25 skileraren, 
maar gelukkig hebben we niet te maken met een grote uitbraak. Een 
bureaumedewerker testte positief en enkele mensen die bij ons skiles volgden bleken 
positief.’ 

De situatie in Sankt Anton am Arlberg is echter anders. Daar verbleven skileraren van 
een grote skischool gezamenlijk in een huis. In totaal testten 17 instructeurs positief. 
‘Deze skischool heeft 350 mensen in dienst. Als bij ons 17 leraren positief zouden 
testen, dan is dat een drama.’ 

Om besmettingen te voorkomen, neemt Frantzen maatregelen. Waar zijn skileraren in 
een normaal seizoen in een groot huis verblijven, zijn ze nu verdeeld over meerdere 
locaties. Daarnaast zijn skileraren in zijn school verplicht om iedere 72 uur te testen. 
‘En als dat niet gebeurt, dan nemen we afscheid van hen.’ Verder verplicht Frantzen 
zijn personeel zich te melden wanneer ze klachten hebben. ‘Ook als we daardoor 
reserveringen moeten afzeggen.’ 

Frantzen vertelt dat hij alleen met gevaccineerde skileraren werkt. ‘De meeste leraren 
zijn dubbel gevaccineerd of hebben de booster al. Ik voel een grote verantwoordelijkheid 
richting onze klanten, hotels en horeca in de omgeving. Het is dan onwerkbaar om met 
niet-gevaccineerde leraren op pad te gaan.’ 

De autoriteiten in het gebied zeggen dat veel leraren besmet zijn met de nieuwe 
Omikron-variant. Ze vinden dat buitenlanders die les geven zo snel mogelijk een 
boostervaccin moeten krijgen om de verspreiding in te dammen. Frantzen: ‘Dat is geen 
probleem. Je kunt hier zonder afspraak naar binnen lopen om de boosterprik te laten 
zetten.’ 

Net als in Nederland lopen de besmettingen in Oostenrijk op, al stijgen de 
ziekenhuisopnamen vooralsnog niet mee. Toch kijkt Franzen met angst naar mogelijke 
nieuwe maatregelen. ‘Voor ons is dit seizoen overleven. Je weet het gewoon niet. Ik 
probeer vooral mijn mentale gezondheid te bewaken, want het is echt een flipperkast.’ 

Toch is er voor Frantzen ook een lichtpuntje. Na een periode van weinig en slechte 
sneeuw, lijken de ski-omstandigheden beter te worden. Tot vreugde van de vele 
Nederlandse wintersporters die Frantzen treft. Al zijn het er een stuk minder dan in 
een 'normaal' wintersportseizoen. De bezetting is zo'n 10 a 20 procent, bleek eerder uit 
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een rondgang onder Limburgers in Oostenrijk. ‘Maar het wordt langzaam drukker. De 
Nederlanders zijn dol op wintersport. Ze hebben het echt gemist. En met goede sneeuw 
is het toch een stuk leuker.’ 

Dat veel Nederlanders ondanks de beperkingen de weg naar de Oostenrijkse pistes 
weten te vinden, blijkt ook uit de besmettingscijfers. Wintersportvakanties hebben van 
Oostenrijk het voornaamste land gemaakt waar Nederlanders recentelijk het 
coronavirus opliepen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt 
dat 964 mensen de afgelopen week positief testten die in de twee weken daarvoor 
Oostenrijk bezochten. Dat is 15,8 procent van alle besmettingen die tussen 27 
december en 3 januari tot een ander land zijn herleid. Bron: 1Limburg, 5 januari 2022. 

Corona-uitbraak Russische ploeg, kans op Elfstedentocht gehalveerd 

Door een uitbraak van het coronavirus zit de Russische schaatsploeg in quarantaine. Nog 
onbekend is of de Oost-Europeanen komend weekend kunnen deelnemen aan de EK 
Afstanden in Heerenveen. Volgens de Russische bond zijn bij aankomst in Nederland 
verschillende mensen positief getest op het virus. Onder anderen Olga Fatkulina, Angelina 
Golikova en Natalia Voronina behoren tot de selectie. De Russen hadden uit voorzorg al 
besloten om de sprinters Pavel Kulizhnikov, Ruslan Murashov en Artem Arefyev thuis te 
houden.  

Evgeniia Lalenkova reageert boos richting de ISU. De specialiste op de 1500 meter heeft in 
november al het coronavirus opgelopen en testte de voorbije week tot vier keer toe negatief. 
‘Daarbij heb ik geen contact gehad met de positief geteste personen. Dus waarom moet ik in 
quarantaine en wordt mij de kans ontnomen om te trainen en om de medailles te strijden?’ 

Ook bij de Amerikaanse olympische trials zijn diverse atleten en stafleden positief getest op 
het coronavirus. Joey Mantia (35) hoopt zich in Milwaukee te plaatsen voor zijn derde 
Olympische Spelen, maar uit op Instagram zijn zorgen over de ontwikkelingen aldaar. De 
regerend wereldkampioen op de mass start roept zijn volgers op om klachten in te dienen bij 
de Amerikaanse bond.  

Nederland wint bij de komende Olympische Spelen in Beijing een stuk minder gouden 
medailles dan eerder was ingeschat. Nederland wint volgens de voorspelling van 
sportdatabureau Gracenote niet tien, maar slechts zes keer goud. En verder elf keer zilver en 
drie keer brons. De eerder voorspelde gouden medailles voor Nederland zijn de aflossing bij 
de shorttrackers, shorttrackster Suzanne Schulting op de 500 meter, schaatsster Ireen Wüst 
op de 1500 meter en Patrick Roest op de 5000 meter. Daarnaast denkt het databureau ook 
dat Irene Schouten toch geen goud haalt op de massastart en dat de schaatssters bij de 
ploegachtervolging de olympische titel ook niet zullen behalen. 

De kans op een winter die zo koud is dat een Elfstedentocht erin zit, is sinds het begin van de 
twintigste eeuw grofweg gehalveerd. Het KNMI heeft dat berekend. Door klimaatverandering 
zal de kans op een 'tocht der tochten' over Fries natuurijs in de toekomst alleen maar verder 
afnemen. ‘Hoeveel hangt af van de verdere opwarming van de aarde’, aldus het instituut. Als 
de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden, kan gemiddeld volgens het KNMI nog 
eens in de twintig jaar een Elfstedentocht worden verreden. 

‘Als het niet lukt de opwarming te beteugelen, zijn er nog maar één à twee tochten mogelijk 
voordat de kans halverwege deze eeuw heel klein wordt’, waarschuwen de klimaatexperts van 
het instituut. Dat Nederland nu al een kwarteeuw wacht op de volgende editie, is volgens de 
deskundigen ‘pech.’ ‘De kans op een periode van 25 jaar zonder geschikt Elfstedenweer is 
maar 7 procent’, schrijven ze. 

Musical De Tocht gaat in oktober 2022 in Leeuwarden in première. Het spektakelstuk heeft 
plaats in een speciaal te bouwen theater met een ijsvloer van 2.000m2. Voor iedereen die 
ervan droomt om ooit nog een Elfstedentocht mee te maken is dit het moment: ‘It giet oan’! 
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De voorstelling gaat over vijf jeugdvrienden die een pact sluiten: ‘Later als we groot zijn, rijden 
we samen de Elfstedentocht.’ Belofte maakt schuld, zeker nu één van de vrienden een geheim 
bij zich draagt en er meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje. Kaarten zijn 
vanaf vandaag verkrijgbaar via www.musicaldetocht.frl  Bron: Schaatsen.nl, 5 januari 2022. 

Corona in Drenthe: 464 positieve tests, 2 gemeenten breken dagrecord 

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 464 nieuwe positieve coronatests vastgesteld, blijkt uit 
de dagelijkse publicatie van de coronacijfers door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). Dat zijn er 65 meer dan gisteren, toen kwam het aantal op 399. 

Het gemiddelde aantal positieve tests over de laatste zeven dagen komt op 376. De meeste 
gevallen werden vastgesteld in Emmen: 146. Dat is voor deze gemeente een nieuw dagrecord. 
Het oude dagrecord dateert van 18 november vorig jaar, toen 133 positieve tests werden 
gemeld. Ook in Coevorden werden nog nooit zoveel besmettingen gemeld als vandaag: 76. 

Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur één nieuwe ziekenhuisopname. Het gaat om een 
patiënt uit de gemeente Hoogeveen. Ook overleed er iemand uit de gemeente De Wolden aan 
de gevolgen van het virus. 

Landelijk zijn tussen vanochtend en gisterochtend 18.616 positieve uitslagen van coronatests 
geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 9 december, bijna een maand geleden. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat het coronavirus 113.554 keer is 
vastgesteld. Dat is ongeveer 35 procent hoger dan het totaal over de zeven dagen ervoor. 

Na twee dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen 
vandaag weer gedaald. In totaal liggen er nu 1693 patiënten met de ziekte. Dat zijn er 37 
minder dan gisteren. 

Op de intensive cares liggen momenteel 464 coronapatiënten, 11 minder dan een dag eerder. 
Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 26 tot 1229. 
Bron: RTV Drenthe, 4 januari 2022. 

Passen en meten: bordesfoto kabinet-Rutte IV op andere plek vanwege 
corona 

De presentatie van het nieuwe kabinet - komende maandag - in coronatijd wordt nog een hele 
klus. Want hoe krijg je twintig bewindslieden en de koning coronaproof op het bordes? 

Op maandag 10 januari worden de nieuwe bewindslieden door koning Willem-Alexander 
beëdigd en volgt de traditionele bordesfoto. Traditioneel is die beëdiging op Paleis Huis ten 
Bosch, maar door de coronamaatregelen is het woonpaleis van de koning niet geschikt om 1,5 
meter afstand te houden tussen alle bewindslieden en de koning. Het Paleis Noordeinde zal 
dan ook maandag het toneel zijn van de beëdiging en de bordesfoto. 

Overigens was de beëdiging van het vorige kabinet ook op Paleis Noordeinde. Dat had een 
andere reden: toen werd het Paleis Huis ten Bosch verbouwd.   

En meer dingen zullen anders gaan vanwege de pandemie. Bij het voorstellen van de nieuwe 
ministers en staatssecretarissen aan koning Willem-Alexander zullen geen handen worden 
geschud. 

Er zullen kleine knikjes worden gegeven, melden ingewijden. Ook andere, veilige manieren 
van begroeting, zullen mogelijk zijn. 

Voor de coronaproof bordesfoto is geoefend met een proefopstelling en professionele fotograaf, 
melden ingewijden aan RTL Nieuws. Op de bordesfoto staan traditiegetrouw alleen de 
ministers, de premier en de koning. 
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Met proefpersonen is gecheckt of die foto op afstand gemaakt kan worden op de trappen van 
paleis Noordeinde. Dat is mogelijk. De paleistrappen zullen op een creatieve manier worden 
gebruikt om de foto coronaproof te maken, met meerdere rijen. Ook is er een slecht-weer-
scenario: bij regen zal de foto in het paleis worden genomen. 

Stel dat een minister of staatssecretaris in quarantaine moet of corona heeft, is er geen nood 
aan de man. De koning zal die persoon op een later moment alsnog beëdigen. Bron: RTL 
Nieuws, 5 januari 2022. 

Coronapandemie is straks een tentoonstelling: 'Als corona dat toelaat' 

Twee musea in Brabant verzamelen al een tijdje spullen die te maken hebben met de 
coronapandemie. De gedachte is dat er in de toekomst zeker exposities zullen komen die 
terugblikken op de pandemie van 2020 tot en met 2022. Wat het museum dan moet laten 
zien, is ook een vraag die scheidend directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants 
Museum in Den Bosch bezighoudt. 

Ook museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek vergaart al enige tijd spullen voor een 
toekomstige corona-expositie. ‘In ons kleine museum besteden we ook aandacht aan eerdere 
epidemieën’, vertelt Jan van Eijck. ‘Bijvoorbeeld de verwoestende pestepidemieën, maar ook 
de Tilburgse pokkenepidemie van 1951. Dus corona krijgt ook een plekje in ons museum.’ 

Dat de musea de huidige coronapandemie een plek gaan geven kan op veel bijval rekenen van 
de Brabanders. Mensen heel enthousiast op de plannen én dragen ook volop ideeën aan. 

Hoe moet een expositie in het jaar 2072 er uitzien, als de coronapandemie 50 jaar in het 
verleden ligt? ‘Ze moeten vaccinatiespuiten tonen’, oppert Kees. ‘Maar ook zo'n plastic doosje 
van zelftesten.’ Hij vindt dat de musea straks ook de overvolle bezetting ic's moeten laten zien. 
‘Het is er drukker dan we jaren gehad hebben. Dat is iets wat de mensen straks ook moeten 
weten.’ 

De coronapandemie van nu is straks geschiedenis in het museum. 

Bertie heeft andere ideeën. ‘Ze moeten straks ook de ruzies onder elkaar laten zien, de 
opstanden, de rellen. Hoe ontevreden waren in deze tijd.’ Het leukste idee is afkomstig van de 
16-jarige Pepijn: ‘Een wassenbeeld van minister Hugo de Jonge zou geweldig zijn.’ 

‘In 2020 begonnen we al met het verzamelen van coronaspullen’, zegt Charles de Mooij van 
het Noordbrabants Museum. ‘We hebben nu zo'n twintig objecten in de verzameling. 
Daaronder aardig wat beschermingsmateriaal.’ De Mooij is heel benieuwd naar de mening van 
de Brabanders. ‘Dan weten we ook of we op het goede spoor zitten.’ 

Jan Van Eijck van museum De Dorpsdokter gaat vooral voor de tastbare kleinere spulletjes. 
‘Ik heb vorig jaar zes maanden op een priklocatie van de GGD gewerkt en door hun 
bemiddeling kunnen we straks zaken laten zien als wegwijsbordjes, gele vaccinatieboekjes, 
lege ampullen en etiketten van bijvoorbeeld AstraZeneca.’ 

Het Noordbrabants Museum hoopt komend voorjaar al met een tijdelijke expositie te komen. 
‘Extreme Zorg, heet die expositie’, vertelt De Mooij. ‘Het is een collectie foto's gemaakt van 
David Pattyn, anesthesist van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. ‘Hij heeft tijdens de eerste golf 
heel wat foto's gemaakt, een deel daarvan gaan we exposeren, mits corona dat toelaat.’ Bron: 
Omroep Brabant, 5 januari 2022. 
 
Uitvaartverzorgers draaien overuren: 'Nabestaanden verzwijgen soms dat 
ze corona hebben 
 
Corona bezorgt uitvaartverzorgers hoofdbrekens. De crematoria draaien overuren en soms 
wordt zelfs het wettelijk maximum van zes dagen tussen overlijden en uitvaart overschreden. 
‘Een aantal weken geleden is er zelfs overwogen om die termijn landelijk vrij te geven, maar 
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dat is gelukkig net niet nodig geweest’, zegt Harold Coeling van uitvaartverzorger Kramer in 
Arnhem. 
 
‘Het gaat met golven, maar het is al bijna twee jaar druk’, vertelt de Nijmeegse 
uitvaartverzorger John Meijer. ‘De tijden dat crematoria dag en nacht doordraaiden zijn 
voorbij, maar dat komt vooral omdat dat niet vol te houden is. Personeel raakt oververmoeid 
en valt uit.’ En dus stapelt het aantal crematies op en worden uitvaarten uitgesteld. 
 
Meijer verzorgt soms acht uitvaarten per week 
Uitvaartverzorgers draaien overuren: 'Ook wij zijn blij als het weer rustiger wordt.' 
 
‘Het is zo'n twintig procent drukker’, zegt Martijn van de Koolwijk van uitvaartverzorger Dela. 
‘Maar dat is niet de grootste reden voor uitstel. Ook corona bij nabestaanden zorgt ervoor dat 
mensen vragen om de uitvaart uit te stellen tot ze uit quarantaine zijn zodat ze bij het afscheid 
kunnen zijn.’ 
 
Dat dat een geldige reden is om uitstel te vragen bij de gemeente, weet lang niet iedereen. ‘We 
merken steeds vaker dat familieleden of nabestaanden het niet meer zelf zeggen als ze corona 
hebben, want dan kunnen ze niet bij de uitvaart zijn’, aldus Meijer. 
 
Sowieso hebben ze al veel te stellen met de coronaregels. Meijer: ‘Je bent constant bezig om 
mensen te wijzen op de regels van afstand houden. Dat is echt niet fijn als uitvaartverzorger. 
Je wilt geen politieagent spelen.’ 
 
De een zijn dood is de ander zijn brood is een bekende uitdrukking. ‘Mensen zeggen weleens 
tegen me dat het goede tijden zijn voor ons in de uitvaartbranche, maar geloof mij maar: 
niemand vindt dit fijn. Ik zal blij zijn als het weer rustiger wordt.’ Bron: Omroep Gelderland, 
5 januari 2022. 
 
Corona grote vijand voor tijdelijke vluchtelingopvang in Enschede 
 
Een uitbraak van corona kan de opvang van vijfhonderd asielzoekers op de 
evenementenlocatie van de luchthaven Twente ernstig bemoeilijken. Daarom wordt er alles 
aan gedaan dat te voorkomen. Wie besmet is, wordt overgeplaatst naar een quarantaine- en 
isolatielocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers elders in het land. 
 
De eerste vijftig van de in totaal vijfhonderd verwachte asielzoekers arriveerden 
woensdagmiddag bij de tijdelijke opvang op het vliegveld. Een deel van hen is afkomstig uit 
het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel en een ander deel komt uit de tijdelijke 
opvang in Amersfoort die vrijdag dichtgaat. 
 
De aankomst gebeurde in alle rust en zonder pottenkijkers; media waren niet welkom en 
vertegenwoordigers van de gemeente en andere instanties die er niet absoluut hoefden te zijn 
evenmin. Daarom was er zelfs geen afvaardiging van het gemeentebestuur aanwezig om de 
tijdelijke inwoners van Enschede te begroeten. 
 
In het 24 pagina’s beslaande veiligheidsplan wordt uitgebreid stilgestaan bij het risico van een 
corona-uitbraak. Hoewel alle asielzoekers voor hun komst naar Enschede zijn getest. Wie 
tijdens het verblijf in Enschede toch besmet blijkt wordt in afwachting van vervoer naar een 
quarantainelocatie meteen in isolatie geplaatst. ‘Er wordt op toegezien dat de kamergenoten 
in hun eigen bubbel verblijven en op de kamer eten.’ 
 
Bij een uitbraak, waarbij meer dan dertig personen besmet zijn is er een opnamestop en wordt 
het aanbod van activiteiten teruggebracht tot een minimum, zo staat er verder in het 
veiligheidsplan. Komende week krijgen de asielzoekers die nog niet (volledig) zijn ingeënt drie 
keer de kans om een vaccinatie te halen. 
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Verder wordt er in het veiligheidsplan uitgebreid stilgestaan bij de beveiliging en bewaking. Er 
is niet alleen bewaking bij de ingang, er staan ook beveiligers bij de slaappaviljoens en er 
wordt door een beveiliger ‘gepatrouilleerd.’ Bron: Tubantia, 5 januari 2022. 
 
Nederlandse bisschoppen spreken vanwege corona toch maar niet af met 
de paus in Rome. ‘Jammer’ 
 

 
Groepsfoto van de voltallige Nederlandse bisschoppenconferentie voor de Sint-Pietersbasiliek 
tijdens het ad limina-bezoek aan Rome in 2013. @ ANP 
 
De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland, die eind januari op ad limina-bezoek 
zouden gaan naar Rome en daar de paus zouden ontmoeten, hebben dit moeten afzeggen in 
verband met de coronasituatie in Nederland. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht. 
 
De bisschoppen hebben gevraagd om uitstel, en het Vaticaan heeft daarmee ingestemd, zo 
werd woensdag bekend. 
 
Ad limina betekent letterlijk ‘naar de drempels.’ Die drempels verwijzen naar de graven van de 
apostelen Petrus en Paulus, grondleggers van de kerk. Elke bisschop is verplicht om elke vijf 
jaar naar die graven af te reizen naar de Eeuwige Stad om die te vereren en aan de paus en 
de Romeinse curie verslag uit te brengen hoe het in zijn bisdom gaat. De bezoeken vinden in 
de regel plaats per kerkprovincie en dus gaan de Nederlandse bisschoppen samen. 
 
Vanwege de coronamaatregelen en de onzekerheid over de ontwikkeling van de Omikron-
variant, vinden de bisschoppen het niet verantwoord om als groep naar Rome te reizen en 
daar in korte tijd meerdere bijeenkomsten te hebben. De bisschoppen betreuren het feit dat 
ze niet naar Rome kunnen gaan. Een eerdere datum in 2021 werd door het Vaticaan afgezegd. 
 
Hoogtepunt van een ad limina-bezoek is altijd een ontmoeting met de paus. Was het vroeger 
zo dat de bisschoppen keurig plaats moesten nemen en maar moesten aanhoren wat de paus 
hen te vertellen had, onder paus Franciscus is het meer een ongedwongen kringgesprek 
waarin informatie wordt uitgewisseld. Het laatste ad limina-bezoek van de Nederlandse 
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bisschoppen vond plaats in 2013. Franciscus was toen nog geen jaar paus. Een nieuwe 
ontmoeting met hem laat dus op zich wachten. 
 
 ‘Wij hebben helaas deze beslissing moeten nemen. Maar we houden goede moed dat het op 
een later moment wel door kan gaan als de omstandigheden in verband met corona gunstiger 
zijn, zowel in Italië als in Nederland’, zegt bisschop Hans van den Hende, bisschop van 
Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. ‘Hopelijk kunnen we dan 
wel als groep met minder risico’s samen naar Rome reizen en op verantwoorde wijze 
vergaderingen en ontmoetingen hebben.’ Bron: Trouw, 5 januari 2022. 
 
Meer ruimte nodig op de spoedeisende hulp: ‘Corona vraagt om nieuwe 
aanpak’ 

De druk op de ziekenhuizen is groot met het hoge aantal coronapatiënten. De 
Gelderlander volgt daarom twee artsen van ziekenhuis Rijnstate op de voet: Douwe Rijpsma, 
hoofd van de spoedeisende hulp (SEH) en Aart Strang, arts op de intensive care. Dit keer: 
ruimtegebrek op de SEH. 

Twee isolatiekamers had de afdeling spoedeisende hulp in Arnhem vóór de coronacrisis. 
Inmiddels zijn dat er twintig. ‘In principe zijn dit tijdelijke isolatiekamers’, zegt Douwe 
Rijpsma, hoofd van de spoedeisende hulp (SEH) in Rijnstate. ‘Het zijn kamers waar we 
patiënten met een mogelijke coronabesmetting achter een gesloten deur kunnen leggen.’ 

‘Het meeste personeel is nu in goede gezondheid. De laatste mensen die langdurig ziek waren, 
zijn aan het re-integreren. Dat gaat goed, gelukkig.’ 

Rijpsma gaf het eerder aan: het coronavirus zal naar verwachting niet helemaal verdwijnen. 
Wat op de spoedeisende hulp betekent dat méér dan twee isolatiekamers nodig zullen blijven. 
Dat geldt ook voor onder meer sneltesten, het dragen van mondkapjes en beschermende 
kleding, het inpakken en ontsmetten van apparatuur, de 1,5 metermaatregel. 

‘Door corona zijn inzichten veranderd’, zegt Rijpsma. ‘We hebben meer ruimte nodig om 
afstand te kunnen bewaren. Dat geldt voor patiënten, maar zeker ook voor het personeel. In 
werkruimten moeten we niet te dicht op elkaar zitten. Het is nu lastig om voldoende afstand 
te kunnen houden.’ 

In dit nieuwe jaar komt de uitbreiding van de SEH op de agenda, verwacht Rijpsma. Dat kan 
pas als de andere afdelingen klaar zijn. Rijnstate wordt op dit moment flink uitgebreid. 
Rijpsma: ‘Zo’n verbouwing is een uitgelezen moment om je af te vragen hoe een afdeling er in 
de toekomst moet uitzien.’ 

Intussen kwamen er tijdens de jaarwisseling zes vuurwerkslachtoffers binnen op de SEH, 
ondanks het vuurwerkverbod dat vanwege de coronacrisis ook dit keer gold. ‘Het was een 
redelijk normale nieuwjaarsnacht’, blikt Rijpsma terug. Hij had dienst en vierde vroeg op de 
avond oud en nieuw met zijn gezin. 

’Ik heb jonge kinderen, dus die gaan ruim voor middernacht naar bed. De jongste lag er om 
negen uur in. Om twaalf uur was ik aan het werk. Meestal zijn we druk met mensen die 
alcohol hebben gedronken, de straat op gaan en dan gewond raken omdat ze vallen of ruzie 
krijgen. Tijdens oud en nieuw zetten we altijd extra personeel in.’ 

Dat kon gelukkig, zegt Rijpsma, omdat het ziekteverzuim op de SEH inmiddels afneemt: ‘Vorig 
jaar was het ziekteverzuim bij vlagen hoger dan we ooit gezien hebben, het zat tegen de tien 
procent aan. Dat kwam door coronabesmettingen, maar ook omdat mensen door de hoge 
werkdruk overspannen raakten. 

‘Het meeste personeel is nu in goede gezondheid. De laatste mensen die langdurig ziek waren, 
zijn aan het re-integreren. Dat gaat goed, gelukkig.’ 
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Minder positief is Rijpsma over de Omikron-variant die landelijk aan een opmars bezig is. ‘Het 
aantal coronapatiënten neemt bij ons nog niet af, maar van Omikron hebben we nog niet veel 
gemerkt. Dit geeft veel onzekerheid. Ik hoorde een bestuurder verzuchten: hadden we maar 
een glazen bol. Daar sluit ik me bij aan.’ Bron: De Gelderlander, 4 januari 2022.  

India meldt eerste Omikron-sterfgeval  

India heeft een eerste sterfgeval toegeschreven aan de Omikron-variant van het coronavirus. 
Het gaat om een man met diabetes die overleed in de westelijke deelstaat Rajasthan, meldt 
het Indiase ministerie van Volksgezondheid. 

Het dagelijkse aantal besmettingen is de afgelopen vier dagen verdubbeld tot 58.097. Sinds 
de ontdekking van Omikron in het land, ongeveer een maand geleden, is het aantal 
besmettingen met de variant toegenomen tot zeker 2135 gevallen. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Een op de vijftien Britten is op dit moment besmet 

Een op de vijftien Britten is op dit moment besmet, meldt premier Boris Johnson. Dat is het 
hoogste aantal personen dat het virus tegelijkertijd onder de leden heeft gehad. Het aantal 
besmettingen groeit volgens Johnson sneller dan ooit tevoren. De toename aan infecties, en 
daardoor ook personeelstekort, zet de zorg in het Verenigd Koninkrijk zwaar onder druk. Het 
aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Bron: AD, 5 januari 2022.  

Brazilië gaat kinderen tussen de 5 en 11 jaar op vrijwillige basis inenten   

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid gaat kinderen tussen de 5 en 11 
jaar op vrijwillige basis inenten tegen Covid-19. Het ministerie stapt af van het plan om de 
kinderen alleen op doktersvoorschrift in te enten. De eis om eerst een verwijzing voor hun 
kind te halen zou ouders kunnen afschrikken, is de gedachte. 

‘Helaas zijn er kinderen overleden aan Covid-19', zegt minister Marcelo Queiroga. ‘Het zijn er 
niet veel, maar elk kinderleven is belangrijk.' Hoewel de vaccinaties niet verplicht worden 
gesteld, kunnen de deelstaten wel beslissen dat inenting nodig is om naar school te kunnen 
gaan. 

Brazilië heeft twintig miljoen doses van het op kinderen afgestemde Pfizer-vaccin besteld en 
start deze maand nog met inenten. Om te beginnen met de oudste kinderen en jongeren met 
lichamelijke aandoeningen. De bedoeling is dat dat veel kinderen voor de heropening van de 
scholen, tegen het einde van deze maand, hun prik kunnen halen. De eerste drie en half 
miljoen vaccins worden in de komende weken verwacht, aldus Queiroga. Bron: AD, 5 januari 
2022. 

Adviseurs van Amerikaanse gezondheidsdienst 
CDC zijn positief over boosterprik voor jongeren 

Adviseurs van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC zijn positief over een boosterprik voor 
jongeren. 12- tot 17-jarigen zouden een derde prik tegen het coronavirus met het middel van 
Pfizer/BioNTech moeten krijgen, stellen de experts. 

Eerder deze week keurde de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA de 
boostervaccinaties voor 12- tot 15-jarigen al goed. Adviseurs van de CDC stelden 16- en 17-
jarigen al in staat om een booster te halen, maar de derde prik werd nog niet aangeraden. In 
het woensdag uitgebrachte advies adviseren de experts jongeren wel om voor de derde keer 
gevaccineerd te worden. 

Een officiële goedkeuring van de CDC is nodig om de prikken ook daadwerkelijk toe te kunnen 
dienen. 
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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 70 
procent van de Amerikanen ouder dan 12 jaar twee keer ingeënt tegen het virus. President 
Joe Biden riep inwoners deze week nogmaals op om zich te laten vaccineren en te boosteren, 
mochten zij dit nog niet hebben gedaan. Bron: AD, 6 januari 2022.  

Het Amerikaanse staatspostbedrijf USPS vraagt regering  om  tijdelijke 
ontheffing van vaccinatieplicht 

Het Amerikaanse staatspostbedrijf USPS vraagt de regering van president Joe Biden om 
een tijdelijke ontheffing van de vaccinatieplicht. Een verplichte coronavaccinatie leidt volgens 
de bezorgdienst namelijk tot 'het vertrek van veel werknemers', wat er voor kan zorgen dat de 
post- en pakketbezorging in gevaar komt. 

USPS, een van de grootste Amerikaanse overheidsbedrijven, vroeg volgens The Washington 
Post eerder deze week in een brief om de ontheffing. ’Dit land kan het zich niet veroorloven 
dat de postbezorging in de knel komt’, staat in de brief die door de Amerikaanse krant is 
ingezien. 

De door Biden ingestelde vaccinatieplicht geldt, na een juridische strijd, vanaf later deze 
maand voor personeel van bedrijven met meer dan honderd werknemers. Wie geen prik wil, 
moet wekelijks worden getest. Ruim tachtig miljoen Amerikanen vallen onder de regel. 

Het Witte Huis en arbeidsagentschap OSHA, die de vaccinatieplicht controleert, hebben 
volgens The Washington Post nog niet gereageerd op het verzoek van het Amerikaanse 
postbedrijf. Bron: AD, 6 januari 2022.  

In het CMC-ziekenhuis op Curaçao is geen ruimte meer op intensive care 

In het CMC-ziekenhuis op Curaçao is vanwege het oplaaiende coronavirus en een ernstig 
personeelstekort geen ruimte meer voor reguliere patiënten op de intensive care. Het 
ziekenhuis annuleert verschillende operaties die de komende dagen staan gepland, meldt het 
in een verklaring. 

Honderd met corona besmette personeelsleden zitten momenteel in isolatie en ook is er 
een groep in quarantaine omdat ze in contact zijn geweest met besmette personen. Er 
liggen 31 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie zeven op de intensive care. De ic heeft 
zestien bedden, maar door de vele ziektegevallen is er maar personeel voor tien bedden, laat 
het ziekenhuis weten. 

Het CMC zegt volgende week hulp te verwachten van artsen en verplegers die via een 
Amerikaans uitzendbureau voor medisch personeel naar Curaçao worden gestuurd. De 
Nederlandse overheid heeft ook in 2020 en 2021 van dit bureau (AMI) gebruikgemaakt om de 
Caribische eilanden van het Koninkrijk bij te staan. Minister-president Gilmar 'Pik' Pisas van 
Curaçao zei eerder deze week contact te hebben gehad met Den Haag om te helpen bij 
personeelstekort in het ziekenhuis. 

Op Curaçao neemt het aantal coronabesmettingen met de dag sterk toe. Woensdag is 
een nieuw record bereikt van 1056 nieuwe gevallen op één dag. Het vorige record was van een 
dag eerder met 732 nieuwe besmettingen. Er zijn nu 5722 besmette personen geregistreerd 
op het eiland. Bron: AD, 6 januari 2022.  

Bekende coronademonstrant met grote fakkel aangehouden voor huis 
van Sigrid Kaag 

Een bekende coronademonstrant is vanavond in het centrum van Den Haag opgepakt, nadat 
hij een fakkeltocht hield bij de woning van D66-leider Sigrid Kaag. Ook zou hij bij Kaag hebben 
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aangebeld. De 27-jarige activist werd vorige maand in Rotterdam ook al gearresteerd toen hij 
met een masker op bij de woning van demissionair ‘coronaminister’ Hugo De Jonge aanbelde. 

Het is volgens video’s op internet al de tweede keer dat de Amsterdammer deze week in Den 
Haag is opgepakt. Dinsdagavond voerde de man ook al actie tegen de coronamaatregelen op 
het Plein. Hij werd gedurende de coronapandemie tijdens protestacties al geregeld 
aangehouden. 

 
De man met fakkel bij het huis van Kaag. ©  AD  

De activist is een veel geziene gast bij coronademonstraties en ander verzet tegen de 
overheidsmaatregelen om het virus in te dammen. Kenmerkend is het rode petje, zijn gele 
hesje, zijn ov-fiets en zijn uitgesproken geloof in God. De politie bevestigt de aanhouding en 
zegt  dat er meerdere meldingen van overlast werden gedaan. 

De man werd gefilmd door medestanders, die samen leuzen riepen. Op de beelden is te zien 
hoe de man aanbelde bij het huis en zelfs door het raam in de deur filmde. Kaag zit thuis in 
isolatie, omdat ze in contact is geweest met iemand die met het coronavirus besmet is.  

‘Het is wel een heel bijzondere plek waar we staan’, zegt de filmster. ‘Liefde, vrijheid, geen 
World Economic Forum’, scandeert de bekende demonstrant, terwijl hij met een grote 
brandende fakkel in zijn hand komt aangelopen bij de woning van aankomend minister van 
Financiën Sigrid Kaag (D66). 

‘Speciaal voor de dame die hier woont’, zegt de filmende vrouw. ‘NSB, weg ermee!’ roept de 
man herhaaldelijk, al zwaaiend met een fakkel. ‘Woont hier mevrouw Kaag? Kunt u even 
komen, we willen met u spreken. Stop deze massamoord, stop de derde Wereldoorlog.’ 

‘Demonstrant? Intimiderend tuig!’ reageert Rob Jetten, D66-partijgenoot van Kaag, op Twitter 
op de actie. ‘Blijf weg bij huizen van politici. Hoe ver moeten we het laten komen in Nederland?’ 
Er is aangifte gedaan, bevestigt de partij. Kaag wordt met enige regelmaat bedreigd, maar of 
de verdachte eerde bij haar op de stoep stond is niet duidelijk. De zaak wordt nu verder 
onderzocht. 
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Op donderdagavond 16 december wilde de Amsterdammer ‘verhaal halen’ bij de Rotterdamse 
woning van demissionair ‘coronaminister’ Hugo De Jonge. Met een plastic Anonymous-
masker bungelend aan zijn fiets belde hij aan, terwijl hij de hele scène livestreamde. ‘Dat gaat 
niet. Jammer’, werd er gezegd door de intercom. ‘Ik heb nog een heel lijstje met nieuwe namen 
waar ik nog aan de deur kan gaan’, liet hij op de stream weten. 

Toen hij na meerdere vorderingen van agenten weigerde de wijk te verlaten, werd hij opgepakt. 
Diezelfde nacht nog werd hij vrijgelaten, maar een dag later tijdens een nieuw protest in 
Amsterdam opnieuw aangehouden op verdenking van bedreiging van De Jonge een dag 
eerder. Bron: AD, 5 januari 2022.     

Kaag tijdens bedreigingszaak: Dit is niet normaal, woorden doen ertoe 

Voor de D66-leider Sigrid Kaag is er een grens bereikt. Daarom voerde ze dinsdag zelf het woord 
tijdens de rechtszaak tegen de man die haar bedreigde. Bron: Het Parool, 13 oktober 2021.  

Kaag spreekt bij rechtszaak tegen haar bedreiger: ‘Ik ben angstiger dan 
ik ooit ben geweest’ 

D66-fractieleider Sigrid Kaag werd ‘stil en bang’ van de dreigementen van de man die op 
internet zei haar te gaan vermoorden. ‘Ik ken u niet, waarom deze agressie,’ zei ze vandaag 
als inspreker tijdens de rechtszaak tegen haar bedreiger Erik van Z. ‘Ik ben in Nederland soms 
angstiger dan ik ooit ben geweest.’ De rechter legde Van Z., die erg zijn best deed spijt te 
betuigen, vanmiddag een gevangenisstraf op van vijf maanden, waarvan twee maanden 
voorwaardelijk.  

Kaag sprak vanmiddag zelf in tijdens de rechtszaak tegen de man die haar bedreigde. Erik 
van Z. zit inmiddels 12 dagen in hechtenis. Hij heeft al een strafblad.  

Kaag vertelde dat ze bang was geworden om de post te openen en de hond uit te laten. ‘Ik ken 
u niet en u kent mij niet, ik heb u geen kwaad gedaan.’ Ze vertelde dat haar kinderen bang 
waren geworden om naar huis te komen. Dat het niet voor te stellen is dat dat komt door de 
baan van je moeder. 

Kaag vertelde dat veel mensen tegen haar zeggen dat ze zich er niets van moet aantrekken, 
maar dat woorden wel degelijk kunnen verwonden. Ze vertelde het vreselijk te vinden dat haar 
kinderen niet meer naar huis durfden te komen. De de-humanisering van het publieke debat 
is daar de oorzaak van, zei ze. Dat is niet waar Nederland naartoe moet, zei ze. ‘We moeten 
het niet wegwuiven als iets wat erbij hoort. Toen ik hoorde dat de heer Van Z. in hechtenis 
was genomen, was ik opgelucht. Maar mijn man vroeg terecht: en wat als hij straks weer vrij 
is?’ 

Schuin voor haar keek Erik Van Z. met gebogen hoofd voor zich uit. Hij barst van de spijt, zo 
probeerde hij althans te laten blijken. Hij keek geen seconde om naar Kaag die ook nog zei 
dat dit soort dreigementen vooral vrouwen treft met ideeën, talent en ambitie. ‘Die allemaal 
ontmoedigd raken door de onversneden en verlammende vrouwenhaat online.’ 

De 43-jarige Erik van Z. stond vanmiddag bij de Haagse politierechter terecht, omdat hij via 
Facebook zeer recentelijk doodsbedreigingen uitte richting Tweede Kamerlid en D66-
fractieleider Sigrid Kaag en naar minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. De man heeft 
geen gezin en woont in Spanje - waar hij werkt als manusje van alles in de horeca - maar zit 
vast in de gevangenis van Alphen. 

Kaag zat vandaag enkele meters schuin achter hem. Van Z. begon vanmiddag met te zeggen 
dat het in een opwelling is gebeurd en dat hij zich allemaal niet realiseerde wat voor impact 
het zou hebben.  

Hij uitte zijn woede omdat hij boos was over de kabinetsformatie. Zij woedde richting Hugo de 
Jonge had te maken met de coronabestrijding. Hij heeft zich niet laten vaccineren en kreeg in 
Spanje ook te maken met het sluiten van de horeca, waar hij zijn geld verdient. . Bron: Het 
Parool, 13 oktober 2021.  
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Amsterdamse coronademonstrant (27) valt Hugo De Jonge thuis lastig: 
‘Verhaal halen’ 

De politie heeft donderdagavond een 27-jarige Amsterdammer aangehouden die meerdere keren 
aanbelde bij de woning van demissionair minister Hugo De Jonge in Rotterdam. De man had een 
masker bij zich.  

De Amsterdammer is een bekende coronademonstrant. Eerder op de avond sloot hij aan bij 
het protest in Vlaardingen, waar het plastic masker aan zijn ov-fiets bungelde. Daarna zou hij 
rechtstreeks naar Rotterdam zijn gefietst.  

Hij filmde live hoe hij in Rotterdam ‘verhaal ging halen’ bij De Jonge thuis. Door de intercom 
liet hij weten met de demissionair minister van Volksgezondheid – het gezicht van vele 
coronamaatregelen – te willen spreken. ‘Dat gaat niet. Jammer,’ werd er gezegd.  

Minuten later arriveerde de politie, die de man vorderde weg te gaan. In beeld kondigde de 
demonstrant aan ‘nog een heel lijstje te hebben met nieuwe namen waar ik nog aan de deur 
kan gaan.’ Kort daarna werd hij gearresteerd omdat hij de wijk niet had verlaten. Later in de 
nacht werd hij weer vrijgelaten.  

Op woensdagavond was er nog onderzoek maar een vreemd voorwerp voor de deur van De 
Jonge. Dit bleek loos alarm. Bron: Het Parool, 17 december 2021.  

Man (27) met masker toch in cel na aanbellen bij Hugo De Jonge 

De politie heeft donderdagavond een 27-jarige Amsterdammer aangehouden voor het 
meerdere keren aanbellen bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge in 
Rotterdam. De man had een masker bij zich. Hij werd nog in de nacht vrijgelaten, maar vrijdag 
weer gearresteerd op verdenking van bedreiging.   

De Amsterdammer is een bekende coronademonstrant en is al vaker aangehouden. Eerder op 
de donderdagavond sloot hij aan bij het protest in Vlaardingen, waar het plastic masker aan 
zijn ov-fiets bungelde. Daarna zou hij rechtstreeks naar Rotterdam zijn gefietst.   

Hij filmde live hoe hij in Rotterdam ‘verhaal ging halen’ bij De Jonge thuis. Door de intercom 
liet hij weten met de demissionair minister van Volksgezondheid - het gezicht van vele 
coronamaatregelen - te willen spreken. ‘Dat gaat niet. Jammer’, zei een vrouw droog aan de 
andere kant.  

Minuten later kwam de politie, die de man vorderde weg te gaan. In beeld kondigde de 
demonstrant aan ‘nog een heel lijstje te hebben met nieuwe namen waar ik nog aan de deur 
kan gaan.’ Kort daarna werd hij gearresteerd omdat hij de wijk niet had verlaten. Midden in 
de nacht werd hij weer vrijgelaten. Maar later die vrijdag werd de Amsterdammer in zijn eigen 
woonplaats weer aangehouden. Die gebeurde op verzoek van de Rotterdamse politie, die hem 
verdenkt van bedreigen van Hugo De Jonge.  

Op woensdagavond werd er nog onderzoek gedaan naar een vreemd voorwerp voor de voordeur 
van de woning van De Jonge. Dit bleek loos alarm. Volgens de politie ging het om twee 
kerstkaarten. ‘We reageren in deze zaak iets sneller dan elders en geven het meer aandacht. 
Het gaat om dingen die we opvallend vinden, waarbij afwijkend gedrag plaatsvindt of waarbij 
we het niet vertrouwen.’  

Diezelfde avond werd ook een verdacht ‘goedje’ gevonden bij het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. Dat was gericht aan De Jonge, minister van 
het departement. ‘Dat is door de brandweer als niet-gevaarlijk beoordeeld.’ Bron: AD, 17 
december 2021.  
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Volgens de politiewoordvoerder zou er sprake zijn van een verdacht goedje in het pand. © 
District8   

Verdacht ‘goedje’ aangetroffen bij Ministerie van Volksgezondheid, pand 
weer vrijgegeven 

Bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Parnassusplein in Den Haag 
is vanmiddag een verdachte stof aangetroffen.  

De woordvoerder van de politie liet weten dat er een ‘goedje’ is aangetroffen in het pand. 
Hulpdiensten waren massaal uitgerukt naar het pand en hebben enige tijd onderzoek gedaan. 
De brandweerlieden liepen rond in chemicaliënpakken en ook was er een 
explosievenverkenner aanwezig. 

Inmiddels is het pand weer vrijgegeven. De politie kan nog niet zeggen om wat voor substantie 
het ging en hoe het in het pand terecht was gekomen.  Niemand is gewond geraakt. Bron: AD, 
27 december 2021. 

Coronabetogers protesteren weer in Vlaardingen, burgemeester ‘is 
voorbereid’ 

Opnieuw is er donderdag in Vlaardingen protest tegen het coronabeleid. Zaterdag liep een 
demonstratie bij de kerstmarkt nog uit de hand. Vijf mensen werden opgepakt. Burgemeester 
Bert Wijbenga waarschuwt deelnemers: ‘We zijn voorbereid als mensen verkeerde intenties 
hebben.’   

Vrijwel maandelijks houden corona-demonstranten een vrijheidswandeling door Vlaardingen. 
Dit keer wordt het protest gesteund door Rotterdam Dockers United, een groep havenwerkers 
van verschillende terminals. De groep vindt de arrestaties op de kerstmarkt schandalig: ‘Er 
werd heel duidelijk gemaakt dat uitsluiting het nieuwe normaal is. De Vlaardingers hebben 
ondersteuning nodig.’ Bron: AD, 16 december 2021.  

Opgepakte demonstranten bij ‘QR-kerstmarkt’ in Vlaardingen krijgen 
boetes en een dagvaarding 

De demonstranten die zaterdag werden opgepakt bij de kerstmarkt in Vlaardingen, hebben 
boetes gekregen voor belediging en opruiing. Een van hen is gedagvaard en moet zich 
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binnenkort voor de rechter verantwoorden. Ze protesteerden tegen de verplichting om bij de 
ingang een QR-code te laten zien.  

Tientallen agenten stonden zaterdag bij de toegangswegen naar de Markt in Vlaardingen. Daar 
vond voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie weer een kerstmarkt plaats. 
Weliswaar in afgeslankte vorm en met allerlei beperkingen. Zo moesten de bezoekers hun QR-
code en legitimatiebewijs tonen. Bron: AD, 13 december 2021.  

Kerstmarkt in Vlaardingen mèt QR-code: ‘Sommige mensen voelen zich 
daardoor buitengesloten’ 

Vlaardingen hult zich komende dagen in een warme kerstsfeer. De kerstmarkt kan dit jaar 
tóch doorgaan. Wel zijn er allerlei extra coronamaatregelen. Zo moeten bezoekers hun QR-
code laten zien. Tot grote onvrede van een klein groepje ongevaccineerden. Ook de Santa Run 
gaat zondag door, met tientallen ‘kerstmannen’ die kriskras door de stad rennen.  

Veel steden zien er vanaf: het organiseren van een kerstmarkt met al dat coronagedoe. Maar 
Peter van der Steen, organisator bij stichting Stadshart Vlaardingen, was vastberaden. Al van 
augustus is hij bezig met alle partijen: gemeente, veiligheidsregio, politie. En dat wierp zijn 
vruchten af. Hij kreeg toestemming. Wel moest hij onderdelen schrappen. Bron: AD, 10 
december 2021. 

Lange rijen bij prikposten, maar tientallen GGD-medewerkers voelen zich 
aan de kant gezet 

Tientallen GGD-medewerkers die vanaf het eerste moment helpen bij de vaccinatiecampagne 
voelen zich aan de kant gezet nu zij geen vast contract krijgen. ‘We willen juist blijven om te 
helpen bij de boosterprikken’, vertelt een Rotterdamse verpleegkundige. Na herhaaldelijke 
vragen zouden ze nu via een uitzendbureau aan de slag kunnen, maar een vast contract zit 
er niet in. 

In november kregen de medewerkers van de GGD Rotterdam-Rijnmond al te horen dat het 
contract niet werd verlengd, maar daarna was er hoop. Het ministerie van Volksgezondheid 
liet weten dat de GGD medewerkers op test- en vaccinatielocaties zonder nadelige financiële 
gevolgen in vaste dienst kon nemen. Mochten zij later worden ontslagen omdat de handen 
niet meer nodig zijn, zou het ministerie de ontslagvergoeding betalen. Bron: AD, 17 december 
2021.  

Noord-Holland is de grootste brandhaard van coronavirus 

Door de snelle verspreiding van de Omikron-variant is de provincie Noord-Holland de grootste 
brandhaard voor het coronavirus in Nederland geworden. Vooral in Amsterdam, 
Haarlemmermeer, Haarlem en Zaanstad testen veel mensen positief.  

Noord-Holland en de elf andere provincies kleuren opnieuw donkerrood op de kaart van 
coronagevallen in Europa. Voor de achtste week op rij staat heel Nederland op het hoogste 
waarschuwingsniveau van de Europese gezondheidsdienst ECDC.  

In Noord-Holland zijn in de afgelopen twee weken bijna 36.400 inwoners positief getest. Dat 
komt neer op 1264 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen. Dat is een toename van dertien 
procent ten opzichte van een week geleden. In Amsterdam zelf steeg het aantal gevallen zelfs 
met ruim dertig procent.  

Achter Noord-Holland staat Flevoland. Daar zijn in de afgelopen twee weken 1194 op elke 
100.000 inwoners positief getest. Daarna volgen Utrecht (1175), Zeeland (1122), Zuid-Holland 
(1106), Noord-Brabant (1040) en Friesland (1039). Limburg was tot voor kort de grootste 
brandhaard, maar is nu de grootste daler, net als vorige week. Het aantal positieve tests zakte 
er met zestien procent.  

De Europese coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de dienst waarbij 
onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangesloten is. De 
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organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige 
kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 20 december tot en met 2 januari. 

De kaart van het ECDC heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en 
donkerrood. Op de kaart van vorige week staan behalve Nederland ook landen als België, 
Luxemburg, Spanje en Denemarken helemaal op donkerrood. Roemenië staat er het gunstigst 
voor en de situatie verbetert zich in Duitsland en Oostenrijk. Bron: AD, 6 januari 2022. 

 

 

Ook in de koopgoot van Rotterdam is het al bijna drie weken rustig door de harde lockdown. © 
ANP 
Economische schade winkels na drie weken lockdown al ruim twee 
miljard euro 
 
De omzetschade voor winkeliers ligt na bijna drie weken sluiting op ruim twee miljard euro. 
Dat heeft brancheorganisatie INretail berekend. Extra onlinebestellingen en click&collect-
mogelijkheden zorgen bij lange na niet voor voldoende compensatie. Daarnaast komt maar 
een beperkt aantal ondernemers in aanmerking voor tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL). 
 
INretail, MBK-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) pleiten alle drie voor 
heropening van de winkels na 14 januari. Volgens de ondernemersclubs is de nood nog veel 
hoger dan tijdens de vorige lockdown en zijn versoepelingen hard nodig. 
 
INretail-directeur Jan Meerman:  ‘Winkeliers kampen met forse belastingschulden van de 
vorige lange sluiting. Om vervolgens tijdens de drukste tijd van het jaar weer dicht te moeten. 
Om moedeloos van te worden. We hebben nu al met een miljardenstrop te maken, reken maar 
uit wat de schadepost is als de lockdown nog langer duurt dan half januari. Gooi die winkels 
dan ook alsjeblieft weer open. Desnoods met invoering van een QR-check bij binnenkomst.’ 
 
RND-directeur Eus Peters wil volgende week al om de tafel met het nieuwe kabinet om te 
bespreken onder welke voorwaarden de winkels weer klanten mogen ontvangen. ’Het is zo 
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pijnlijk om te zien dat een stad als Antwerpen zoveel Nederlandse shoppers ontvangt. Want 
veilig winkelen ís mogelijk. Door onder meer minder klanten per vierkante meter toe te laten.’ 
 
MKB-Nederland stelt via een woordvoerder dat te strenge maatregelen niet goed zijn. Zowel 
op economisch als sociaal vlak. ‘We hebben ervaring met wat er wel mogelijk is in de 
winkels.’ INretail heeft deze week een enquête gehouden onder consumenten over de 
winkelsluiting. Die strikte benadering zorgt er volgens Jan Meerman voor dat het draagvlak 
voor de lockdown als sneeuw voor de zon verdwijnt. ‘We hebben straatinterviews gehouden 
en consumenten gevraagd wat ze van de sluiting vinden. Tachtig procent zegt er helemaal 
klaar mee te zijn en wil versoepeling.’ 
 

 
Een hard gelag voor de Nederlandse detailhandel: drukte in de winkelstraten van Antwerpen 
waar de winkels ondanks de opmars van de Omikron-variant wel open mogen blijven. © Rob 
Engelaar 

Als het gaat om de steunpakketten van de overheid hopen de brancheorganisaties dat ze het 
voor elkaar krijgen dat de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) niet langer op basis van 
kwartaalomzet, maar op basis van maandomzet wordt uitgekeerd. Meerman: ‘Wie van 1 
oktober tot en met eind november goed boerde, kan dus mogelijk met lege handen staan, ook 
al werd in de laatste maand van 2021 geen cent meer verdiend. Pas bij 20 procent omzetverlies 
ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019  is er recht op TVL. Tot nu toe komt slechts 10 
procent van de ondernemers daarvoor in aanmerking. Dus dat zet ook geen zoden aan de 
dijk.’ 

Uit onze straatinterviews blijkt dat 80 procent van de consumenten helemaal klaar is met de 
sluiting van winkels. Het draagvlak verdwijnt als sneeuw voor de zon, volgens Jan Meerman, 
INretail.  

Het kabinet heeft altijd gezegd dat het te complex is om de regeling aan te passen, maar 
volgens Meerman is dat onzin. ‘Bij de eerste lockdown kan ik me dat voorstellen, maar we zijn 
bijna 2 jaar verder. Dan is er echt wel ruimte om iets aan te passen. En als ze extra mensen 
nodig hebben om het te regelen, dan kunnen wij die ook nog leveren.’  

Ook in de horeca zijn de druiven zuur. Net als in de detailhandel lopen ondernemers tegen 
regelgeving op die niet flexibel is. Arjen Schrama - baas van Wagamama -  een restaurantketen 
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die Aziatische gerechten serveert, kan erover meepraten. ‘Wij hebben in Nederland acht 
restaurants en hebben door de sluiting recht op TVL. Alleen, het maximum bedrag per bedrijf 
is vastgesteld op 2,3 miljoen euro. Dat krijg je als je één restaurant hebt, maar ook als je er 
acht hebt. Zoals bij ons. Dat bedrag is voor ons volstrekt onvoldoende. Het is een weeffout in 
de regelgeving en samen met collega's van andere bedrijven proberen we dat duidelijk te 
maken bij de nieuwe regering.’  

Als ze opnieuw nul op rekest krijgen, overwegen de ondernemers juridische stappen. ‘In de 
afgelopen weken heeft ons bedrijf al een paar miljoen schade geleden. Dat zou royaler 
gecompenseerd moeten worden.’ 

Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken heeft beloofd dat in januari nog 
wordt gekeken of er meer kan worden gedaan. Maar daar moet het nieuwe kabinet, dat 
maandag aantreedt, dus over beslissen. Er is in ieder geval een speciale werkgroep aan het 
werk die naar de meest schrijnende gevallen kijkt. Maar perfect wordt het nooit, zei Blok in 
het laatste coronadebat. ‘We doen echt ons best om zo veel mogelijk schade te voorkomen, 
maar het zal nooit 100 procent lukken.’ Bron: AD, 6 januari 2022.  

Omikron zorgt voor 35 procent meer positieve coronatesten, vooral veel 
jongeren besmet 

Het aantal positieve coronatesten is met 35 procent gestegen in vergelijking met de week 
ervoor. Nagenoeg evenveel mensen werden getest door de GGD. Vooral onder jongeren stijgt 
het aantal coronabesmettingen.  

Verreweg de meeste besmettingen werden vastgesteld onder mensen van 15 tot en met 34 
jaar. Bij 15- tot en met 19-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 90 procent: van nog 
geen 5000 naar bijna 9500. De groep 20- tot en met 25-jarigen staat met een stijging van 80 
procent op plek twee: van nog geen 8000 naar bijna 14000 besmettingen. Bij de oudere 
twintigers gaat het om een stijging van 63 procent. Bij de alleroudsten en bij de kinderen 
onder de 15 jaar is het aantal besmettingen juist gedaald.   

Er is ook nog steeds een daling in de ziekenhuisopnames, maar die vlakt wel af. In de 
afgelopen week belandde 14 procent minder nieuwe patiënten met corona in het ziekenhuis 
dan in de week ervoor. Op de ic's daalde het aantal opnames met 16 procent in vergelijking 
met de week daarvoor.  

Sinds eind december veroorzaakt de Omikron-variant de meeste SARS-CoV-2 besmettingen 
in Nederland. Deze virusvariant verspreidt zich aanzienlijk sneller dan de deltavariant. Het 
meest recente reproductiegetal van 20 december, gebaseerd op het aantal positieve 
coronatesten, lag voor het eerst sinds half november 2021 weer volledig boven de 1.  

Het meest recent berekende reproductiegetal (de R) van Omikron is 1,87, zo bleek uit een 
OMT-advies van vanmorgen. Dat betekent dat iemand die het virus bij zich draagt, gemiddeld 
bijna twee anderen besmet. Dat leidt ertoe dat de ziekenhuizen nog altijd met een grote stroom 
patiënten te maken kunnen krijgen. Met de heropening van de basis- en middelbare scholen 
die gisteren werd aangekondigd, rekenen de experts op een toename van het aantal patiënten 
in het ziekenhuis vanaf half januari, met eind januari of begin februari een piek. 

De komende tijd zal, met een snel oplopend aantal besmettingen door Omikron, het aantal 
ziekenhuisopnames weer toe kunnen nemen. Ook als de Omikron-variant bij een kleiner deel 
van de besmette mensen voor ernstige ziekte zorgt. 

Het RIVM adviseert daarom verspreiding van het virus en daarmee ziekenhuisopnames te 
voorkomen door je aan de geldende (basis)maatregelen te houden, óók als je gevaccineerd 
bent. ‘Laat je vaccineren als je dat nog niet hebt gedaan en haal de booster om je bescherming 
weer een oppepper te geven’, aldus het verzoek van het RIVM.  

Het aantal patiënten met Covid-19 dat werd opgenomen in het ziekenhuis, daalde in de 
afgelopen week minder snel dan in de twee weken ervoor. In de afgelopen week werden 981 
coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een afname van 14 procent vergeleken met 
een week eerder. In de weken van 21 en van 28 december rapporteerde het RIVM nog een 
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daling van 33 en 26 procent. Er werden in de afgelopen week 164 nieuwe coronapatiënten 
opgenomen op de ic's, een afname van 16 procent vergeleken met de week ervoor. In laatste 
weken van december schommelde die daling nog tussen de 25 en 27 procent.  

De meeste mensen die op dit moment in het ziekenhuis liggen met corona zijn besmet in de 
periode dat de deltavariant het meest voorkwam in Nederland. De ziekenhuisopnames van 
patiënten met de Omikron-variant zullen de komende weken toenemen, verwacht het RIVM. 

 
Après ski in het Oostenrijkse Fiss onder de Sonnenbahn, archiefbeeld. © ANP / ANP XTRA  

Afgelopen week waren er 113.554 positieve testuitslagen, dat is 35 procent meer dan de week 
ervoor. Per 100.000 inwoners kregen 639 personen een positieve testuitslag. De meeste 
positieve testen werden gemeld in de leeftijdsgroepen 18 tot en met 29 jaar.  

In alle regio’s stijgt het aantal positieve testuitslagen, zo blijkt uit de nieuwe weekcijfers. Het 
hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners werd gemeld in Amsterdam-Amstelland 
(987), gevolgd door Kennemerland (858), Zaanstreek-Waterland (831) en Rotterdam-Rijnmond 
(722). Het laagste aantal positieve testuitslagen werd gemeld in Limburg-Noord (425). 

Het aantal mensen dat zich liet testen bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) bleef 
met ruim 354.000 ongeveer gelijk (plus 2 procent). Een positieve zelftest wordt vaker bevestigd 
bij de GGD. Van het totaal aantal afgenomen testen steeg dat aandeel van 13,5 naar 16,2 
procent afgelopen week. Van de positieve zelftesters kreeg 88,5 procent bij de GGD een 
bevestiging van het vermoeden dat zij corona onder de leden hadden. Van alle bij de GGD 
geteste personen steeg het percentage positief getesten in de afgelopen week van 23,4 procent 
naar 30,8 procent. 

Van de mensen met een positieve coronatest is van 6,5 procent bekend dat zij in de twee 
weken ervoor in het buitenland zijn geweest. Van alle Nederlanders die positief testten op 
corona na een buitenlandreis, ging liefst 20 procent naar wintersportmekka Oostenrijk. Op 
plek twee staat Frankrijk met 13 procent. En de derde plaats gaat met 11 procent naar België 
- waar veel Nederlanders naartoe gaan om te shoppen omdat daar de winkels wél open zijn. 
Duitsland scoort bijna net zo hoog (10,6 procent). Vandaag onthulde deze krant al dat het 
aantal besmettingen na een bezoek aan wintersportland Oostenrijk in één week tijd 
verzesvoudigde. Bron: AD, 4 januari 2022. 
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Italië overweegt vaccinatieplicht voor 50-plussers 

De Italiaanse regering beslist op korte termijn over een voorstel om vaccinatie verplicht te 
stellen voor iedereen vanaf 50 jaar. Daarmee wil de regering de druk op ziekenhuizen 
verminderen en sterfte door corona voorkomen. 

Volgens persbureau Reuters zou de maatregel meteen ingaan en in ieder geval gelden tot 15 
juni. In het voorstel staat ook dat Italianen in februari en maart alleen nog met een 
vaccinatiebewijs of een herstelbewijs naar binnen mogen bij niet-essentiële winkels, banken 
en kappers: dat is volgens de regels van het zogenoemde 2G-beleid. 

Vandaag registreerden de Italiaanse gezondheidsautoriteiten een recordaantal van ruim 
189.000 positieve coronatests. Bron: NOS, 5 januari 2022. 

Honderden mensen ‘wandelen voor vrijheid’ in Staphorst, sfeer blijft 
gemoedelijk: ‘We doen dit voor onze kinderen’ 

Zo’n vierhonderd inwoners van Staphorst deden vanavond mee met ‘Wandelen voor vrijheid!’, 
waarmee ze protesteerden tegen de ‘wereldwijde controlemaatschappij’ die volgens hen aan 
het ontstaan is. Met lampionnen, spandoeken en fakkels kleurden ze het centrum. Het bleef 
rustig. ‘Kinderen zijn geen proefkonijnen.’ 

 

Stefan Stadtmüller loopt voorop. ‘Het idee is geopperd en in zo'n dorp zorgt dat snel voor 
reuring.’ © ANP 

‘Waar ligt jouw grens’, staat op het ene spandoek en ‘Vrijheid = Geboorterecht’ op een ander. 
En weer verderop is de boodschap eveneens duidelijk: ‘Kinderen zijn geen proefkonijnen.’ 
Ondertussen galmt Freedom van zanger George Michael over het Marktplein in Staphorst, 
waar honderden inwoners zich opstellen voor een tocht door de straten. Over de klinkers, 
langs smalle paadjes, maar eensgezind en overtuigd.  

‘Wandelen voor vrijheid!’ heet het en de deelnemers zijn beslist als ze zeggen dat wanneer er 
nu geen actie ondernomen wordt het gebeurd is met de grondrechten van iedere Nederlander. 
Fakkels, lampionnen en terwijl de groep in beweging komt een flink vuurwerk, waarmee het 
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hart van Staphorst deze avond rood kleurt. De politie fietst mee en ziet dat ondanks uit de 
hand gelopen protesten elders, het vanavond vooral vredelievend is.  

En toch was er over de wandeltocht waaraan naar schatting tussen de drie- en vierhonderd 
deelnemers - oud, heel oud, jong, heel jong - meedoen wel het een ander te doen. Via 
zogenoemde Telegramgroepen werden sympathisanten opgeroepen mee te lopen, maar 
ondertussen werd weer rekening gehouden met een tegendemonstratie. ‘Daarom zijn we er 
ook met een mannetje extra’, zegt een agent langs de kant van de weg. 

In de slordige 5 kilometer die kordaat wordt afgelegd - ‘tegen betutteling, tegen 2G, tegen een 
wereldwijde controlemaatschappij’ - blijft het bij wat stickertjes op straatnaambordjes, 
thematisch gekozen muziek en instemmend gemompel dat het zo niet langer kan. Vanachter 
de gordijnen en vanaf de oprit kijken andere nieuwsgierige Staphorsters toe. Met jeugd gevulde 
auto’s doen een extra rondje.  

Stefan Stadtmüller loopt daarbij voorop, of eigenlijk zijn herdershond die met verlichte 
halsband het parcours verkent. ‘Dat heb ik eerder al gedaan’, zegt Stadtmüller, die benadrukt 
dat hij weliswaar van de groep Wakker Staphorst is, maar niet zozeer de loop organiseert. ‘Het 
idee is geopperd en in zo’n dorp zorgt dat snel voor reuring. Iedereen loopt hier als individu. 
Daarvan hadden we er vijftig verwacht, maar het zijn er honderden.’ 

 
Zo'n vierhonderd mensen liepen mee. © Wilbert Bijzitter  

De boodschap is daarmee duidelijk, vindt Stadtmüller, die ‘Klimaat Optimist’ op zijn muts 
heeft staan. ‘We doen dit voor de kinderen. Die moeten kunnen sporten, bewegen en 
zwemmen. Moeten naar school kunnen gaan en hebben lesstof nodig. We doen dit puur uit 
liefde voor hen.’ Maar daarnaast zijn ze tegen het in hun ogen oeverloos vaccineren, het hele 
stikstofbeleid en mogelijk meer beperkingen. ‘Het totale plaatje.’  

Bij terugkomst staat de warme chocolademelk klaar en krijgen de kinderen een lolly. 
Alternatieve kranten worden uitgedeeld, maar door individuen toch ook flyers waar gewezen 
wordt op verschillen tussen 1941 en 2021, en het ogenschijnlijk ontbreken ervan. Dat dat 
zonder megafoons of geschreeuw gebeurt is Stadtmüller een groot goed. ‘Dit is ook geen 
demonstratie, maar een wandeltocht. Misschien volgende week weer.’ Bron: De Stentor, 5 
januari 2022. 
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Met Bijbelteksten werd op grondrechten gewezen. © Wilbert Bijzitter 

Biden wil scholen openhouden 

De Amerikaanse president Biden wil dat de scholen in de Verenigde Staten open blijven, ook 
nu het aantal besmettingen met de omikronvariant snel stijgt. ‘We hebben de middelen om 
scholen open te houden en we weten hoe we kinderen veilig naar school kunnen laten gaan’, 
zei de corona-coördinator van het Witte Huis, Jeff Zients, vandaag. 

Volgens het Witte Huis willen ouders dat de scholen van hun kinderen open zijn. ‘En 
deskundigen zijn er duidelijk over: leren in de klas is het best voor de mentale en fysieke 
gezondheid van kinderen en voor hun toekomstige onderwijs.’ Bron: NOS, 5 januari 2022. 

Deskundigen niet verbaasd over snelle stijging positieve tests 

Met 24.590 gemelde positieve coronatests is vanochtend een record gevestigd: niet eerder was 
het aantal op één dag zo hoog. Onverwacht is dat niet, zeggen experts. 

‘We wisten dat dit stond te gebeuren’, zegt epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC 
Utrecht. ‘Een forse stijging lag voor de hand’, stelt ook epidemioloog Frits Rosendaal van het 
LUMC. 

De vraag is hoe hoog de cijfers de komende tijd kunnen oplopen. ‘Misschien bij 35.000 of bij 
100.000 positieven per dag’, aldus Rosendaal. Bron: NOS, 5 januari 2022. 

Drie verdachten van geweld tegen ME'ers langer in voorarrest 

Van de vier mannen die verdacht worden van geweld tegen ME'ers bij de verboden 
demonstratie op het Museumplein afgelopen zondag, blijven er drie in voorarrest. De 
verdachten moeten zich volgende week woensdag voor de Amsterdamse rechtbank 
verantwoorden. 

Het gaat om mannen uit Rotterdam, Haarlem en Gouda. Een Amsterdammer hoeft niet langer 
in de cel te blijven. Bij de verboden demonstratie tegen het coronabeleid in de hoofdstad hield 
de politie in totaal dertig personen aan. Bron: NOS, 5 januari 2022. 
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De Jonge vraagt spoedadvies Gezondheidsraad over boosterprik 12- tot 
17-jarigen 

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid heeft aan de Gezondheidsraad gevraagd 
om een spoedadvies uit te brengen over een boosterprik voor 12- tot en met 17-jarigen. Dat 
bevestigen het ministerie van VWS en de Gezondheidsraad. 

Voor er een beslissing genomen kan worden over het boosteren van die groep, moet de 
Gezondheidsraad advies geven. Dat duurt meestal een paar weken. 

Vragen die onder meer aan de Gezondheidsraad gesteld worden zijn of het zinvol is om een 
boosterprik te geven aan deze groep, en of iedereen in aanmerking moet komen, of bijvoorbeeld 
alleen 12- tot en met 17-jarigen met een kwetsbare gezondheid. Onderdeel van die overweging 
is of het boosteren helpt bij het terugdringen van de Omikrongolf. 

Een woordvoerder van de Gezondheidsraad benadrukt dat het Europees Medicijnagentschap 
(EMA) nog geen van de coronavaccins heeft goedgekeurd als boosterprik voor 12- tot en met 
17-jarigen. Als de Gezondheidsraad positief adviseert en het ministerie het advies overneemt, 
kan het dus zijn dat er nog gewacht moet worden op een besluit van de EMA of dat Nederland 
in afwachting daarvan het gebruik voorlopig goedkeurt. Bron: NOS, 5 januari 2022. 

24.590 positieve tests, hoogste aantal sinds het begin van de meting 

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 24.590 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 
5997 meer dan gisteren en het is het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de meting, 
ondanks de beperkingen die van kracht zijn. 

Dit wil niet zeggen dat er niet eerder meer besmettingen waren op één dag. Aan het begin van 
de pandemie waren de cijfers namelijk lager, maar toen werd amper getest. 

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden 
gemiddeld 17.478 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 41 procent meer dan de zeven 
dagen daarvoor. 

Bij het RIVM werden 39 overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen 
registreerde het RIVM gemiddeld 25 doden per dag, tegen 39 doden per dag een week eerder. 
Bron: NOS, 5 januari 2022. 

Nederlandse bisschoppen stellen bezoek aan paus uit 

Een zogeheten ad limina-bezoek aan Rome van de Nederlandse rooms-katholieke bisschoppen 
gaat niet door. Hun verzoek om het bezoek uit te stellen is toegewezen, meldt RK Kerk.nl. De 
bisschoppen vinden het vanwege de coronasituatie in Nederland niet verantwoord om als 
groep naar Rome te reizen en daar bijeenkomsten te bezoeken 

Het bezoek in 2021 werd door het Vaticaan afgezegd. 

'Wij hebben helaas deze beslissing moeten nemen. Maar we houden goede moed dat het op 
een later moment wel door kan gaan als de omstandigheden in verband met corona gunstiger 
zijn, zowel in Italië als in Nederland.’ zegt bisschop Van den Hende. 

Iedere bisschop is verplicht om elke vijf jaar naar Rome te reizen voor het ad limina-bezoek, 
onder meer om aan de paus verslag uit te brengen over hoe het in zijn bisdom gaat. Bron: 
NOS, 5 januari 2022. 

Waarom je een winkelwagentje niet hoeft te desinfecteren 
 
Een bezoekje aan de supermarkt begint voor sommige mensen tegenwoordig met het 
ontsmetten van een winkelwagentje of winkelmandje. Daarna de handen nog even 
desinfecteren, en dan hup, naar de groenteafdeling. Maar volgens deskundigen is al dat 
desinfecteren niet nodig.  
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Besmet raken met corona via een winkelwagentje of kassaband: er is steeds meer bewijs dat 
het nauwelijks gebeurt. In de zomer van 2020 concludeerde de Amerikaanse hoogleraar 
microbiologie Emanuel Goldman, in het medisch-wetenschappelijk tijdschrift The Lancet 
Infectious Diseases, dat de kans dat het virus via een oppervlak van mens tot mens gaat heel 
klein is.  
 

 
@ ANP 
 
Sindsdien heeft ook het CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, de 
informatieverstrekking aangepast. Volgens die organisatie wordt verspreiding van het 
coronavirus via oppervlakken ‘niet verondersteld als een gebruikelijke manier van 
verspreiding.’ In die formulering zit een slag om de arm, en ook het RIVM is voorzichtig.  
 
Afgelopen voorjaar wijzigde het RIVM de tekst op de eigen website. Er staat nu: ‘De kans dat 
het coronavirus SARS-CoV-2 zich verspreidt via pakketjes of oppervlakken (bijvoorbeeld een 
deurklink, winkelwagen of toetsenbord) lijkt klein.’ ‘Het is niet de meest voorname 
besmettingsroute voor corona’, vult een woordvoerder aan. ‘Maar het is ook niet uit te sluiten.’  
 
Dat we bij supermarkten nog altijd wagentjes en handen ontsmetten heeft met die 
voorzichtigheid te maken. Geen wonder dat ketens als Albert Heijn en Plus tegen de NOS 
zeggen voorlopig desinfectiemiddelen te blijven aanbieden bij de ingang van hun winkels. Maar 
de manier waarop we schoonmaken is overdreven. Daar zijn de meeste deskundigen - inclusief 
het RIVM - het over eens. 
 
‘Schoonmaken met water en zeep is voldoende. Je hoeft geen desinfectiemiddelen te gebruiken 
voor winkelwagentjes of deurknoppen’, zegt de woordvoerder. ‘Hetzelfde geldt voor het wassen 
van je handen.’  
 
Uit een steekproef van de Inspectie Leefomgeving en Transport bleek vorige maand dat de 
meeste supermarkten met verkeerde desinfectiemiddelen werken. Van de 22 onderzochte 
supermarkten die desinfectiemiddelen aanbieden om winkelwagentjes te ontsmetten, werkte 
slechts één zaak met een voor dat doel toegelaten middel.  
 
Supermarkten kregen van de inspectie een waarschuwingsbrief, omdat op deze manier geen 
'effectieve desinfectie' plaatsvindt en klanten bovendien last kunnen krijgen van huidirritatie. 
 
Volgens epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc in Nijmegen kunnen 
supermarktklanten beter zorgen dat ze hun mondkapje bij zich hebben dan dat ze zich druk 
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maken over de handgreep van het winkelwagentje. ‘Als er een besmet iemand in de winkel 
rondloopt, is het belangrijker dat we allemaal een mondmasker dragen dan dat het karretje 
van die klant gereinigd wordt.’ 
 
‘Verspreiding van het virus tegengaan doen we met een heel pakket: testen en thuisblijven bij 
klachten, in je elleboog hoesten, een mondmasker dragen, adequate ventilatie’, zegt 
Tostmann. ‘Als er één richtlijn weg zou kunnen, zijn het de extreme vormen van 
oppervlaktereiniging en handen wassen.’ 
 
Of we de behoefte om te desinfecteren kunnen loslaten, is weer een ander verhaal. Het is 
inmiddels gewoontegedrag, en gewoontes zijn moeilijk af te leren, weet hoogleraar sociale 
psychologie Frenk van Harreveld van de Universiteit van Amsterdam.  
 
‘Ontsmetten geeft ons bovendien een gevoel van controle. We voelen ons er iets veiliger door, 
want tegen besmetting via de lucht kunnen we veel minder doen.’ Bron: NOS, 5 januari 2022. 
 
Hoogleraren: 'Geef data over effect maatregelen op oversterfte vrij' 
 
Er moet snel worden onderzocht welke rol de coronapandemie en vaccinaties tegen covid-19 
spelen in de oversterfte. Hiervoor pleiten gezondheidseconoom Eline van den Broek en Ronald 
Meester, hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening aan de Vrije Universiteit in een opiniestuk 
in de Volkskrant. Ook Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft in de Tweede Kamer om zo'n 
onderzoek gevraagd. Voor een dergelijk onderzoek zijn brondata nodig met demografische, 
sociaal-economische gegevens, vaccinatiestatus, en alle gegevens over mogelijke 
ziekenhuisopnamen. De overheid heeft die data tot nu toe niet beschikbaar gesteld. 
 
Volgens Meester kan de oversterfte niet worden geweten aan de coronadoden. ‘Het aantal 
mensen dat aan corona overlijdt is daarvoor denk ik op dit moment te laag’, zegt hij in het NOS 
Radio 1 Journaal. ‘De oorzaak is belangrijk te achterhalen en dat is precies wat Omtzigt heeft 
voorgesteld, en wij herhalen die oproep om dat zo snel mogelijk te gaan doen.’ 
 
Meester zegt dat er verschillende oorzaken van de oversterfte kunnen zijn. ‘Bijvoorbeeld 
uitgestelde zorg, het algehele stressniveau van de maatschappij, maar ook de 
vaccinatiestrategie. Dat willen we onderzoeken. Om eventuele ongerustheid weg te nemen, 
maar als er een verband is, dan moeten en willen we dat ook graag weten.’  
Meester zegt dat er voldoende data zijn om de invloed van vaccinaties te bestuderen. ‘De data 
zijn alleen nog niet beschikbaar voor ons. Met de aantallen die overlijden in samenhang met 
de vaccinatiemomenten, kunnen we statistisch gezien prima uit de voeten, maar dan moeten 
die data wel vrijgegeven worden.’ Bron: NOS, 5 januari 2022.  
 
Macron in interview: doel is ongevaccineerden dwarszitten 
 
De Franse president Macron heeft zich veel kritiek op de hals gehaald door in een interview 
te zeggen dat het zijn bedoeling is om ongevaccineerden dwars te zitten. ‘Ongevaccineerden, 
die wil ik echt kwaad maken. Dus dat is wat we blijven doen, tot het einde. Dat is de strategie’, 
zei Macron in gesprek met het Franse dagblad Le Parisien. Zijn opmerkingen komen op het 
moment dat het Franse parlement overlegt over strengere wetgeving, waardoor een negatieve 
coronatest niet meer voldoende is om een coronapas te krijgen. 
 
In Frankrijk is bijna 90 procent van de bevolking die een prik kan halen gevaccineerd. ‘Slechts 
een hele kleine minderheid verzet zich. Hoe maken we die minderheid kleiner? Dat doen we 
door ze - sorry dat ik het zo zeg - door ze nog veel pissiger te maken’, citeert Le Parisien 
Macron. ‘Ik ga ze niet naar de gevangenis sturen. Ik ga niet onder dwang inenten, dus moeten 
we tegen ze zeggen: vanaf 15 januari kun je niet meer naar een restaurant gaan, je kunt niet 
meer ergens koffie gaan drinken, je kunt niet meer naar het theater, je kunt niet meer naar 
de bioscoop.’  
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Vanuit de oppositie klinkt kritiek op Macrons uitspraken. Marine Le Pen, de leider van de 
rechts-populistische partij Rassemblement National twittert dat ze vindt dat een president dit 
soort dingen niet hoort te zeggen. ‘Emmanuel Macron is zijn functie onwaardig.’ Dat vindt ook 
senator Bruno Retailleau van de centrumrechtse Les Républicains. ‘Geen gezondheidscrisis 
rechtvaardigt dit soort taal. Emmanuel Macron zegt dat hij heeft geleerd om van de Fransen 
te houden, maar het lijkt erop dat hij het vooral leuk vindt om ze te minachten.’ Bron: NOS, 
5 januari 2022. 
 
15-jarig meisje mag volledige vaccinatie van rechter zonder toestemming 
moeder 
 
Een 15-jarig meisje heeft van de rechtbank toestemming gekregen voor haar tweede 
coronavaccinatie. Het meisje had een e-mail naar de rechter gestuurd waarin ze om 
toestemming vroeg voor de vaccinatie, die haar moeder haar had verboden. 
 
De moeder is bang voor gezondheidsschade bij haar dochter door de prik, en weigerde daarom 
de tweede injectie. Bij de eerste vaccinatie vroeg de GGD niet of beide ouders toestemming 
hadden gegeven, en daarom kreeg ze het vaccin. Bij de tweede vaccinatie vroeg de GGD zoals 
gebruikelijk wel of de ouders toestemming hadden gegeven. Omdat het meisje toegaf dat haar 
moeder dat niet wilde, werd haar de prik geweigerd. 
 
Het meisje wil de tweede prik omdat ze zichzelf, haar moeder, haar oma's en anderen wil 
beschermen tegen corona. Ook vindt ze meedoen met vriendinnen als ze dingen ondernemen 
waarvoor een QR-code nodig is belangrijk, is te lezen in een uitspraak van de rechtbank die 
vandaag gepubliceerd is. 
 
De vader van de puber vindt overigens dat zijn dochter zelf mag kiezen of ze de vaccinatie 
krijgt. Bron: NOS, 5 januari 2022.  
 
Bijwerkingencentrum: 'Opvallend vaak meldingen van gezwollen 
lymfeklieren na booster' 
 
Volgens directeur Agnes Kant van Bijwerkingencentrum Lareb valt het relatief hoge aantal 
meldingen van gezwollen lymfeklieren na de boosterprik op. Ook pijn op de prikplek, de arm, 
is een bijwerking die opvallend vaak wordt genoemd door boosteraars. 
Kant zei in het Radio 1 programma Nieuws en Co dat dit twee oorzaken kan hebben: dat 
mensen vaker melding doen of dat de bijwerkingen daadwerkelijk vaker voorkomen bij een 
derde injectie. De directeur vermoedt het laatste. ‘Waarom dat zo is. Dat is nog niet helemaal 
helder. Dat moeten we nog beter uitzoeken’, vertelt ze. 
 
Over de rest van de bijwerkingen, zoals je niet lekker voelen, koorts en hoofpijn kan Kant niet 
zeggen of ze vaker voorkomen dan bij de eerste twee prikken. Er komen veel meldingen binnen 
bij Lareb, maar er worden deze periode ook veel vaccinaties gezet. Dus het stijgende aantal 
meldingen valt binnen de verwachting. 
 
Een andere oorzaak van het stijgende aantal meldingen van bijwerkingen kan het soort vaccin 
zijn. Kant vertelt dat er op dit moment veel geprikt wordt met Moderna. Bij dat vaccin komen 
niet ernstige maar wel vervelende, bijwerkingen relatief vaak voor, volgens Kant. Ze heeft wel 
een advies voor boosteraars: ‘Mensen moeten er gewoon rekening mee houden, dat als je die 
prik krijg je een paar dagen niet lekker kan zijn.’ 
 
Nederland is binnen de Europese Unie koploper als het aankomt op het melden van 
bijwerkingen van het coronavaccin. Dat bleek in augustus uit een analyse die werd gedaan 
door BNR van cijfers van de EU-database EudraVigilance. Bron: NOS, 5 januari 2022. 
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Ongeveer twee derde van mensen die Vaccinatie Twijfeltelefoon bellen 
heeft vragen over  boosterprik 
 
Ongeveer twee derde van de mensen die de Vaccinatie Twijfeltelefoon bellen, heeft vragen over 
de boosterprik. Ze hebben vooral hun bedenkingen bij het nut ervan of zijn bezorgd over 
eventuele bijwerkingen van de prik. Dat zegt oprichter van de twijfeltelefoon en internist van 
het Erasmus MC Robin Peeters tegen NU.nl. 
 
Volgens hem belden in het begin vooral mensen die twijfelden of ze zich überhaupt wilden 
laten vaccineren. Daarna groeide het percentage dat belde over de boosterprik. Rond kerst 
besloeg dit de helft van de vragen. Inmiddels gaat 65 tot 70 procent van de circa 3500 
telefoontjes per week over de boosterprik. 
 
Peeters zegt dat de boostertwijfelaars grofweg in twee categorieën te verdelen zijn. ‘Aan de ene 
kant zijn het mensen die zich afvragen wat het nut van de booster is. Want het idee was toch 
dat het na de eerste twee prikken klaar zou zijn? Wij leggen dan uit dat de Omikron-variant 
roet in het eten heeft gegooid.’ Bron: AD, 6 januari 2022. 
 
Kabinet moet per direct onafhankelijk onderzoek laten doen naar 
huidige oversterfte 
 
Het kabinet moet per direct onafhankelijk onderzoek laten doen naar de huidige oversterfte, 
vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties. Het is onacceptabel dat de regering geen gehoor 
geeft aan een motie hierover van Pieter Omtzigt, die begin december Kamerbreed is 
aangenomen. 
 
ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en KBO Brabant hebben in een brief aan 
minister De Jonge om dit academische onderzoek gevraagd. Zij staan daarin niet alleen: de 
roep om een onafhankelijk onderzoek zwelt aan, maar het kabinet geeft niet thuis. 
 
De afgelopen maanden zijn veel meer mensen overleden dan normaal in deze periode. Ook 
was de oversterfte in Nederland hoger dan in ons omringende landen met ongeveer dezelfde 
vaccinatiegraad. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen dan verwacht, maar de stijging 
is het grootst in de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Bron: AD, 
6 januari 2022. 
 
Stichting Dansondernemers Nederland luidt de noodklok 
 
Stichting Dansondernemers Nederland luidt de noodklok. Dansscholen hebben door de 
lockdown van vorig jaar al veel leerlingen verloren. Dansen is een binnenactiviteit en kan met 
goed fatsoen in veel gevallen niet buiten gedaan worden. Na een zeer slecht seizoen met een 
gemiddeld leden verlies van 35% komt de huidige lockdown extra hard aan. 
 
‘Met de ons toebedeelde sbi code zijn wij onder onderwijs ingedeeld waar slechts 18% van de 
vaste lasten wordt vergoed. In werkelijkheid liggen deze kosten veel hoger voor de 
dansondernemers.’, aldus voorzitter Gudo Cools. ‘Dit is gewoonweg niet meer vol te houden. 
Het spaargeld is op!’ Bron: AD, 6 januari 2022. 
 
Eerste dates vinden normaliter het meest plaats in de horeca 
 
Eerste dates vinden normaliter het meest plaats in de horeca. Vrijgezellen tonen echter 
flexibiliteit en gaan nu massaal op wandeldate, blijkt uit onderzoek van datingplatform 
Breeze, gebaseerd op data van 16.000 actieve gebruikers. Zo vinden er sinds kerst meer 
afspraakjes plaats dan voor de lockdown. 
 
Om te kunnen blijven daten in de lockdown passen veel singles hun date-gewoontes aan. Dit 
is ook terug te zien in het onderzoek van Breeze. Als alles open is, geven de meeste daters de 
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voorkeur aan een date bij de horeca. Nu worden via het platform alleen nog maar wandeldates 
georganiseerd. Daarnaast vonden er op een doordeweekse dag net zoveel dates plaats als in 
het weekend. Nu organiseert Breeze 72 procent van alle dates in het weekend.  
 
‘Deze crisis brengt niet alleen maar malaise voor vrijgezellen’, licht Van der Woude, mede-
oprichter van Breeze, toe. ‘We horen heel veel leuke creatieve oplossingen om er toch nog wat 
van te maken. Zo horen wij bijvoorbeeld veel mooie verhalen van onze gebruikers over 
winterwandelingen die gecombineerd worden met het uitlaten van de hond. Of waarbij een 
van de twee een thermoskan thee of glühwein meeneemt. Romantischer kan toch niet?’ Bron: 
AD, 6 januari 2022. 
 
Studenten lijden onder lockdown op hun kamer: ‘Bijna geen huis meer 
coronavrij’  

In meerdere steden zitten studenten na de feestdagen massaal in quarantaine met 
huisgenoten. In Leidse studentenkringen gaan zelfs berichten rond over enkele tientallen 
studentenhuizen - soms bewoond door grote groepen jonge mensen - waar corona er zwaar 
inhakt.  Bron: AD, 6 januari 2022. 

Tehuis heeft lak aan coronaregels: ‘Bij mensen met dementie kan je niet, 
net als de regering, gaan jojoën’ 

Nog voor de lockdown sloot Odensehuis de Linde Delft haar deuren. Nu blijkt dat het 
inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie wel open mag, weigert het. ‘Ik kan niet - 
net als de regering - gaan jojoën. Dat zou deze doelgroep nog meer in verwarring brengen’, 
aldus Anita Van der Drift. 

Teleurgesteld, dat is Anita van der Drift. Iets wat de coördinator van het Odensehuis niet 
onder stoelen of banken kan schuiven. Sterker nog: in alles wat er gebeurt, heeft ze ‘flink de 
pest in.’ 

Eind november besloot ze zelf de deuren van het inloophuis aan de Sandinoweg in Delft te 
sluiten. ‘Regels als 1,5 meter afstand houden en het dragen van een mondkapje als je loopt, 
maar weer af mag als je zit, zijn in theorie prachtig. In de praktijk, daarentegen, is het niet te 
doen. Ga er maar aan staan bij mensen met dementie, die soms impulsief en ongeremd 
verdrag kunnen vertonen.’ Bron: AD, 6 januari 2022. 

Regels voor testen worden versoepeld voor mensen die naar VK reizen 

De regels voor testen worden versoepeld voor mensen die naar Engeland reizen. Dat heeft de 
Britse regering aangekondigd na oproepen van de reisindustrie. Vanaf morgenochtend hoeven 
volledig gevaccineerde reizigers die naar Engeland gaan geen test meer te doen voordat ze op 
reis gaan. 

Vanaf zondag kunnen ze in plaats van een PCR-test te doen op dag twee van aankomst, een 
goedkopere zelftest doen. Ook de regels voor zelfisolatie bij aankomst veranderen. Bron: AD, 
6 januari 2022. 

Geel reisadvies voor Zuid-Afrika en Namibië 

Reisadvies.nu geeft per direct Zuid-Afrika en Namibië een geel reisadvies. Volgens het 
platform betekent dit: je kunt veilig en fijn reizen, maar blijf wel waakzaam. Omikron is in 
deze landen op zijn retour en de variant is in Nederland inmiddels dominant, daardoor is er 
geen reden meer om anders te besluiten, aldus Reisadvies.nu. Het platform volgt hierin de 
reisadviezen die worden afgegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Andere 
landen, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, hebben inmiddels het reisadvies 
naar deze bestemmingen ook versoepeld. Bron: AD, 6 januari 2022. 
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Vrijwel alle coronabesmettingen in Amsterdam worden nu veroorzaakt 
door Omikron 

Vrijwel alle coronabesmettingen in Amsterdam worden nu veroorzaakt door de 
Omikronvariant. In een steekproef van 72 positieve testmonsters bleek het in 71 gevallen om 
Omikron te gaan, meldt het samenwerkingsverband van Amsterdam UMC, de GGD en het 
bedrijf inBiome. Dat is een score van 99 procent. 

Het verband dat zichzelf ARGOS noemt (Amsterdam Regional Genomic epidemiology and 
Outbreak Surveillance), monitort door een specifiek soort PCR-testen te gebruiken de opmars 
van de Omikron-variant. In slechts enkele weken heeft de extra besmettelijke, maar 
waarschijnlijk aanmerkelijk minder ziekmakende variant zijn voorganger Delta verdrongen. 
Bron: AD, 6 januari 2022. 

Bijna 5,5 miljoen volwassenen hebben inmiddels 
een boosterprik gekregen 

Bijna 5,5 miljoen volwassenen hebben inmiddels een boosterprik tegen het coronavirus 
gekregen. Dat is 38 procent van alle volwassenen. 

De nieuwe cijfers betekenen dat er in een week tijd ongeveer 1,7 miljoen boosterprikken zijn 
gezet. Nog nooit zijn in zeven dagen zo veel mensen gevaccineerd. Vorige week donderdag 
stond de teller op ruim 3,7 miljoen boosterprikken, oftewel 24 procent van alle volwassenen. 
Bron: AD, 6 januari 2022. 

Nieuwe coronamaatregelen in Oostenrijk 

Oostenrijk voert zaterdag nieuwe coronamaatregelen in. Media in het land melden dat 
de quarantaineregels worden versoepeld en mensen buitenshuis verplicht worden een 
mondkapje te dragen als ze geen afstand kunnen houden van anderen. 

Mensen hoeven na contact met een besmet persoon minder lang in quarantaine. Na vijf dagen 
kan die met een negatieve coronatest worden beëindigd. Daarnaast is besloten dat 
de vaccinatiebewijzen voortaan zes maanden gelden en dat er meer controles komen op het 
2G-beleid in winkels. 

Voor ongevaccineerde Oostenrijkers geldt sinds halverwege november een lockdown. De rest 
van het land zat in november en december enkele weken in lockdown. 

Oostenrijk meldde vandaag bijna 8300 nieuwe besmettingen, bijna een verdrievoudiging van 
het daggemiddelde van vorige week. De toename komt door de Omikron-variant. De geldigheid 
van het vaccinatiebewijs wordt ingekort om mensen te motiveren tot een boostervaccinatie, 
die moet helpen tegen Omikron. Bron: AD, 6 januari 2022. 

Vlaardingers aangehouden voor mogelijke fraude: 300 tot 800 euro voor 
een nep-vaccinatiebewijs 

De politie heeft dinsdag in Vlaardingen twee mannen van 28 jaar aangehouden op verdenking 
van fraude met vaccinatiebewijzen. Dat meldt de politie. 

De twee verkochten voor honderden euro's vaccinatiebewijzen aan mensen die niet geprikt 
waren voor honderden euro’s. mensen hoefden daar daadwerkelijk geen coronavaccinatie voor 
te halen.  Een van de verdachten werkte bij de GGD. 

Wie bereid was tussen de 300 en 800 euro neer te leggen voor een coronavaccinatiebewijs, 
kon die volgens de politie mogelijk kopen bij de verdachte mannen. Eén van de twee 
verdachten werkte bij de GGD. Al voor hij werd aangehouden, bleek zijn contract niet te zijn 
verlengd. De GGD kon nog niet zeggen of die contractbeëindiging te maken had met de 
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mogelijke fraude. ‘Het onderzoek is in handen van de politie. In de tussentijd kunnen wij daar 
geen verdere uitspraken over doen,’ aldus een GGD-woordvoerder. 

Een anonieme tip leidde naar het tweetal. De mannen werden donderdag voorgeleid aan de 
rechter-commissaris en blijven langer vast zitten.  

Als mensen een vaccinatiebewijs bij hen kochten, werden hun gegevens in het 
registratiesysteem verwerkt. Hierdoor kregen zij een geldige QR-code. Dit terwijl ze dus niet 
tegen het coronavirus gevaccineerd waren. Mensen betaalden daar tussen de 300 en 800 
euro voor. Het contract van de man die bij de GGD werkte, bleek al voor zijn aanhouding niet 
verlengd, aldus de politie. 

De twee Vlaardingers zijn vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijven langer 
vastzitten. De politie kwam hen op het spoor dankzij een anonieme tip. Bron: AD, 6 januari 
2022. 

Wie is de man die met brandende fakkel bij Kaag op de stoep stond? ‘Max is 
net iets extremer dan de rest’ 

Op demonstraties is hij te herkennen aan de combinatie petje, geel hesje en OV-fiets. De 29-
jarige Max Van den B. verzet zich al zeker een jaar fanatiek tegen het coronabeleid en deinst er 
niet voor terug om daarbij ook politici thuis te bedreigen. 

Bij zijn bezoek aan Hugo De Jonge nam hij een masker van complotbeweging QAnon mee, bij 
Sigrid Kaag werd het een brandende fakkel. In een paar weken tijd stond Max van den B. op 
intimiderende wijze bij twee politici voor de deur. Wie is deze man? 

De 29-jarige Amsterdammer lijkt er een dagtaak van te maken om de barricades op te gaan. 
Van Vlaardingen tot aan de hoofdstad, van vrijheidsmarsen tot aan de deur bij 
persconferenties: waar verzet tegen coronabeleid is, duikt Van den B. op. Bij deze protesten 
houdt hij zich zelden op de achtergrond; op online gedeelde beelden is veelvuldig te zien hoe 
hij de confrontatie opzoekt met de politie, soms met arrestatie tot gevolg. 

De Amsterdammer opereert niet alleen. Zijn video’s verschijnen meestal op het omstreden 
YouTubekanaal Onrecht TV. Het brein achter dit platform is Eline van 't Noordende, een 
andere fanatieke actievoerder die het handelen van Van den B. vaak vastlegt op beeld. Onrecht 
TV heeft op YouTube slechts enkele duizenden volgers, maar desondanks een groot bereik: de 
video’s worden onder meer veelvuldig gedeeld in Telegram-kanalen met tienduizenden leden. 

Van den B. gaat in de video’s bijvoorbeeld naar Hilversum Mediapark om zijn onvrede te uiten 
over verondersteld fake news dat daar wordt verspreid. Of hij maakt een aanmoedigende vlog 
voor de deur van café Del Mundo op de Nieuwmarkt, dat zich geregeld verzet tegen de 
coronarestricties. Op een andere video komt hij verhaal halen bij FvD-senator Theo Hiddema 
omdat die een pedofiel zou verdedigen. ‘Ik ben jou geen stom woord verschuldigd,’ reageert de 
politicus daarop kalmpjes. 

De intimidatie woensdagavond voor de deur van D66-leider Kaag lijkt wederom te zijn gefilmd 
door Van ‘t Noordende. Zij zond de beelden live uit op Onrecht TV en werd niet gearresteerd. 
Tegenover Het Parool wil ze hier donderdag niet inhoudelijk op reageren. ‘De advocaat is er 
nog mee bezig, dus dat lijkt me nu niet zo verstandig.’ 

Van den B. draagt zijn religieuze overtuigingen fanatiek uit en wordt daarom soms MaxBaptist 
genoemd. Hij is geen onbekende van de politieke partij Jezus Leeft, waar hij zijn kenmerkende 
rode petje vandaan heeft. ‘Hij komt geregeld bij me buurten,’ vertelt voorman van de partij 
Joop van Ooijen desgevraagd. ‘Gewoon, om te evangeliseren, en om te bespreken hoe we het 
woord van Jezus nog beter kunnen verspreiden.’ 
 
Van Ooijen schetst een ander beeld van Van den B. dan uit zijn extreme handelen naar voren 
komt. ‘Max is een lieve jongen die nog geen vlieg doodslaat. Het is een pacifist in hart en 
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nieren.’ Dat schreeuwend bij iemand voor de deur staan, een brandende fakkel in de hand, 
toch anders doet vermoeden, daar wil hij niets van weten. ‘Demonstreren is zijn goed recht, 
hij doet niets verkeerd. Ik zou hem graag op de lijst van onze partij willen hebben.’ 
 

 
Joop Van Ooijen voor zijn huis in Giessenburg. @ ANP 
 
Ook Michel Reijinga van de beweging Nederland in Verzet en de man achter menig 
coronademonstratie, keurt het optreden van Van den Berg niet af. ‘Max is net iets extremer 
dan de rest, maar dat is juist goed. Ik zelf zou niet aanbellen bij politici, maar iedereen moet 
verzet voeren op zijn of haar eigen manier.’ Hij benadrukt dat Van den B. geen deel uitmaakt 
van zijn organisatie. ‘Maar ik ken hem wel.’ 
 
Van de B. lijkt een begrip in allerlei verwante groepen, hoewel lang niet al zijn aanhangers 
achter zijn handelen van woensdagavond staan. In de anders zo eensgezinde Telegram-
kanalen klinkt een hoop kritiek en discussie over of dit een verstandige actie was. Niet 
vanwege de enorme impact die zo’n bedreiging op Sigrid Kaag heeft, daar lijkt niemand zich 
druk om te maken, maar omdat hij nu wéér vastzit – en deze keer volgens zijn aanhang vast 
niet zo snel meer vrij wordt gelaten. Bron: Het Parool, 6 januari 2022. 

Boef heeft spijt van deelname aan coronacampagne en doneert verdiende 
20.000 euro aan goed doel 

Rapper Boef heeft spijt van zijn deelname aan een campagne van het kabinet om jongeren te 
informeren over het coronavirus. Het geld dat hij heeft verdiend aan deze campagne wil de 
28-jarige rapper nu doneren aan een goed doel. Dat laat hij vandaag weten op Instagram. 

Het kabinet zette begin 2020 youtubers en andere influencers in bij de Alleen Samen-
campagne die het coronavirus moest helpen indammen. Tien van deze influencers, die vooral 
een groot bereik hebben onder jongeren, kregen ook betaald voor het plaatsen van een video 
en een story op het sociale medium Instagram. Die betalingen liepen via mediabedrijf Talpa. 
 
Rapper Boef zegt nu spijt te hebben van zijn deelname aan de informatiecampagne van het 
kabinet. De rapper zegt dat hij destijds ‘onwetend’ was en spreekt zich nu uit tegen het 
overheidsbeleid. ‘Ik ben niet voor of tegen vaccinaties, maar ik sta voor vrijheid,’ schrijft de 
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artiest, wiens echte naam Sofiane Boussaadia is. ‘Wat er nu gebeurt met plannen voor een 
2G-beleid, lockdowns waar ondernemers door kapot gaan en de zorg die maar niet 
opgeschaald wordt is iets wat we later niet aan onze kinderen kunnen uitleggen.’ 

‘Met de kennis van nu knaagt het aan mij dat ik mee heb gedaan aan een campagne van de 
instanties die dit huidige beleid uitvoeren’, vervolgt Boussaadia zijn bericht. Daarom heeft de 
rapper besloten het bedrag dat hij betaald kreeg, 20.000 euro, te doneren aan een goed 
doel. Bron: AD, 6 januari 2022. 

 

Boef, of zoals zijn echte naam is Sofiane Boussaadia.  © Brunopress 

 

Boef op Instagram, 6 januari 2022. 
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Update RIVM 

Het afgelopen etmaal zijn er zo'n 25.000 coronabesmettingen in Nederland 
geregistreerd. Tussen gisterochtend en vanochtend kwamen er 24.700 meldingen van 
positieve tests binnen bij het RIVM. Dat is een nieuw record. 

Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, want volgens het RIVM is er sprake van 
een storing, waardoor niet alle besmettingen goed zijn doorgekomen. Gisteren meldde het 
RIMV bijna 24.600 nieuwe gevallen. 

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 12 
mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Onder hen zijn twee 
mensen uit Haarlem en twee inwoners van Haarlemmermeer. Dat hun dood nu is gemeld, wil 
niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 150 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo'n 21 per dag. 
Dat is het laagste niveau sinds 7 november. 

Het aantal mensen dat met corona in een ziekenhuis ligt is donderdag gedaald naar 1541. 
Dat zijn er 93 minder dan woensdag. Op de intensive cares liggen er dertig minder en zijn het 
er nu 419. Dat is te zien in de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen worden 1122 mensen met Covid-19 verzorgd en dat zijn er 63 
minder dan een dag eerder. Op de intensive cares zijn twaalf nieuwe patiënten met corona 
beland, op de verpleegafdelingen 109. 

De daling van het totale aantal coronapatiënten op de intensive cares is niet meer zo fors 
geweest sinds 1 juni, toen het cijfer ook met dertig omlaag ging. Het totale aantal mensen met 
Covid-19 in de ziekenhuizen lag op 8 november voor het laatst beneden de 1600 en bedroeg 
toen 1573. Bron: AD, 6 januari 2022. 

Boosterprik van Janssen geeft goede bescherming tegen Omikron 

Een boosterprik van het coronavaccin van Janssen geeft ook een goede bescherming tegen 
de Omikron-variant van het virus, stelt hoofd vaccinontwikkeling Hanneke Schuitemaker. 
‘Wij hebben inmiddels onderzoeksresultaten uit Zuid-Afrika gekregen en daar zien we dat het 
Janssen-vaccin een goede bescherming geeft tegen ernstige Covid, ziekenhuisopname en 
overlijden’, zei de viroloog in radioprogramma 1 op 1. 

‘Omikron lijkt minder gevoelig voor de immuniteit die vaccins opwekken, dat is ook zo na een 
dosis van het Janssen-vaccin. Daarom is een oppepper nodig’, aldus Schuitemaker. Volgens 
haar wordt het beste resultaat bereikt als het vaccin van haar organisatie, die bij het 
Amerikaanse Johnson & Johnson hoort, wordt gecombineerd met een van de andere 
coronavaccins. 

Het onderzoek waar Schuitemaker aan refereert, is overigens nog niet gepubliceerd in een 
wetenschappelijk tijdschrift, laat een woordvoerster van Janssen weten. Dat betekent dat 
vakgenoten van de onderzoekers er nog kritisch naar moeten kijken. 

Het Janssen-vaccin wordt in Nederland in principe niet gebruikt als booster, ook al zou dat 
wel mogen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Bron: AD, 6 januari 2022.  

Aantal vakantieboekingen bij reisorganisaties stijgt sinds de kerst 

Het aantal vakantieboekingen bij reisorganisaties stijgt sinds de kerst, maar niet zo hard als 
normaal. Dat komt onder meer door de veranderende reisregels op bestemmingen en de 
daarmee gepaarde onzekerheid voor vakantiegangers, melden Corendon, TUI, Sunweb en 
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verhuurder van vakantiehuizen Belvilla na een belronde. Ook blijven mensen tot kort voor 
vertrek hun vakantie boeken.  

‘Mensen wachten wel echt af met boeken’, zegt een woordvoerster van TUI, maar de boekingen 
nemen ten opzichte van vorige weken wel fors toe. Het merendeel van de boekingen is voor 
januari en februari. Behalve de geijkte sneeuwbestemmingen zoals Oostenrijk en Finland 
gaan mensen ook graag naar de zon, zoals de Antillen, de Canarische Eilanden en Kaapverdië. 
Er wordt volgens de reisorganisator ook 'een stuk meer last minute geboekt' dan normaal. De 
zomerboekingen lopen ondanks een forse stijging nog wel achter op voorgaande jaren, aldus 
de zegsvrouw.  

Bij Corendon lopen de boekingen voor de korte termijn vooralsnog goed, maar voor de zomer 
lopen ze nog sterk achter, laat de reisorganisatie weten. Wel fluctueren de zomerboekingen 
per dag, aldus de organisatie. Normaal gesproken bepalen mensen rond de feestdagen waar 
ze met de zomer naartoe gaan. ‘Dit jaar hebben we die stijging ook gezien, maar minder sterk. 
Veel mensen stellen een besluit nog wat langer uit totdat er meer duidelijkheid is over het 
verdere verloop van de pandemie.’ Corendon verwacht dat het aantal zomerboekingen 'aardig 
in de buurt zal komen' van de pre-coronajaren, al zullen mensen minder lang voor vertrek 
boeken. 

Volgens Belvilla ligt het aantal boekingen op dit moment licht hoger dan dezelfde periode vorig 
jaar en is het eigen land het populairst, daarna volgen België en Oostenrijk. De 
zomerboekingen liggen 'voorlopig iets hoger' dan in 2021, en voor juli en augustus wordt 
‘opvallend meer naar het buitenland geboekt.’ 

Sunweb merkt dat vakantiegangers winterboekingen vooruit schuiven. ‘Consumenten boeken 
nu ook voor februari en maart, maar last minute blijft populair’, aldus de reisorganisator. 
Het aantal zomerboekingen verdubbelde voor Sunweb in de week na kerst in vergelijking met 
de voorgaande weken. In de normale situatie zoals die voor de coronapandemie gold, was die 
stijging vergelijkbaar. Mensen gaan eerder binnen Europa dan erbuiten op vakantie. Met 
name lastminuteboeken blijft populair volgens de reisorganisator. Bron: AD, 6 januari 2022.  

Lockdown stapsgewijs opheffen 

Het kabinet zou de lockdown weer stapsgewijs moeten opheffen omdat mensen niet erg ziek 
worden van de Omikron-variant van het coronavirus, zegt hoogleraar geneeskunde Marcel 
Levi. 

‘Andere landen hebben geen lockdown op dit moment en toch loopt het daar niet uit de hand 
in de ziekenhuizen. Nederland is het meest voorzichtige jongetje van de klas geworden’, aldus 
Levi in het radioprogramma Dit is de Dag. 

Hij wijst erop dat de lockdown in Nederland is ingesteld omdat er angst was dat de piek aan 
besmettingen tot meer ziekenhuisopnames zou leiden. ‘Dat lijkt dus tot nu toe mee te vallen’, 
zegt de internist die ook voorzitter is van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek. 

Het huidige beeld met de Omikron-variant is volgens hem anders dan wat we eerder hebben 
gezien. ‘Heel veel mensen raken besmet, maar worden niet zo heel erg ziek. Wat ik hoor van 
mijn collega's in Engeland, en dat is ook al de ervaring die we in Nederland opdoen, is dat er 
steeds meer mensen in het ziekenhuis komen, niet dóór corona maar mét corona. Ze komen 
bijvoorbeeld voor hun hart of met buikklachten. We doen dan een coronatest en dan zien we 
dat ze positief zijn. Daar hebben ze helemaal geen last van, maar dat telt wel als 
coronaopname’, aldus Levi. Bron: AD, 6 januari 2022. 

Britten hebben last van klachten bij langdurige covid 

Ongeveer 1,3 miljoen Britten hebben last van klachten die horen bij langdurige Covid. Volgens 
het Britse bureau voor de statistiek ONS gaat het om 2 procent van de Britse bevolking. 
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Het gaat vooral om mensen tussen de 35 en 69 jaar, vrouwen, inwoners van armere regio's, 
personeel in de zorg- en onderwijssector en mensen die al onderliggende 
gezondheidsproblemen hadden. 40 procent van de mensen met klachten was meer dan een 
jaar geleden besmet met het coronavirus, 70 procent was meer dan twaalf weken geleden 
besmet geraakt en 21 procent minder dan twaalf weken geleden. 

Van de 1,3 miljoen mensen wordt 64 procent door de Covid-klachten gehinderd in dagelijkse 
bezigheden. 20 procent heeft er enorm veel last van. 

Symptomen van langdurige Covid zijn onder meer haaruitval, depressie, angstaanvallen, 
hoofdpijn, ademhalingsproblemen, chronische vermoeidheid, nier- en leverproblemen en 
hartfalen. Mensen kunnen langdurige Covid krijgen nadat ze besmet zijn geraakt met het 
coronavirus, ook mensen met milde klachten. Bron: AD, 6 januari 2022.  

Alle retail in Nederland moet open 

'Alle retail in Nederland moet open.' Daartoe roepen vijftien winkelketens op in 
een brandbrief aan politiek Den Haag. Hun winkels zijn sinds 19 december gesloten tot in elk 
geval 14 januari. Dat meldt Retailtrend. 

Onder meer Wibra, WE Fashion, Scapino en Shoeby zeggen dat voortzetting van het huidige 
beleid blijvende schade toebrengt aan de binnensteden. Ze wijzen erop dat consumenten bij 
de lokale winkelier in de buurlanden koopt en online bij grote buitenlandse spelers. ‘Deze 
dragen niet bij aan de Nederlandse economie en onze belastingen.’ 

Ook zien de ketens dat het personeel de moed begint te verliezen. ‘De koek is op bij onze 
mensen. We zien groeiende verzuimcijfers, meer gesprekken met bedrijfsartsen en ga zo maar 
door. Ze willen vooruit, aan de gang. Het draagvlak is weg.’ 

Net als de brancheorganisaties wijzen ze erop dat er prima kan worden gewinkeld als klanten 
anderhalve meter afstand houden en een mondkapje dragen. Als de politiek andere 
maatregelen wil, dan staan ze daar voor open. De vijftien ketens zijn Ziengs, Scapino, WE 
Fashion, Score, Takko Fashion, MS Mode, America Today, Expresso, Shoeby, Jeans Centre, 
Only For Men, Van Uffelen, Claudia Sträter, Wibra en Chasin.’ 

INretail, dat al diverse keren voor heropening pleitte, zegt dat de economische schade door de 
lockdown al ruim twee miljard euro bedraagt. De brancheorganisatie wil extra steun voor 
getroffen ondernemers. Bron: AD, 6 januari 2022.  

Brandbrief 15 ketens: open alle retail 

Alle retail in Nederland moet open. Daartoe roepen vijftien non-foodketens op in een 
brandbrief aan politiek Den Haag. Hun winkels zijn sinds 19 december gesloten tot in elk 
geval 14 januari. 

Onder meer Wibra, WE Fashion, Scapino en Shoeby zeggen dat voortzetting van het huidige 
beleid blijvende schade toebrengt aan de binnensteden en de periferie. Ze wijzen erop dat 
consumenten bij de lokale winkelier in de buurlanden koopt en online bij grote buitenlandse 
spelers. ‘Deze dragen niet bij aan de Nederlandse economie en onze belastingen.’ 

Ook zien de ketens dat het personeel de moed begint te verliezen. ‘De koek is op bij onze 
mensen. We zien groeiende verzuimcijfers, meer gesprekken met bedrijfsartsen en ga zo maar 
door. Ze willen vooruit, aan de gang. Het draagvlak is weg.’ 

Net als de brancheorganisaties wijzen ze erop dat er prima kan worden gewinkeld als klanten 
anderhalve meter afstand houden en een mondkapje dragen. Als de politiek andere 
maatregelen wil, dan staan ze daar voor open. De vijftien ketens zijn Ziengs, Scapino, WE 
Fashion, Score, Takko Fashion, MS Mode, America Today, Expresso, Shoeby, Jeans Centre, 
Only For Men, Van Uffelen, Claudia Sträter, Wibra en Chasin.’ 
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INretail, dat al diverse keren voor heropening pleitte, zegt dat de economische schade door de 
lockdown al ruim twee miljard euro bedraagt. De brancheorganisatie wil extra steun voor 
getroffen ondernemers. Bron: Retail Trends, 6 januari 2022.  

Economische schade winkels na drie weken lockdown al ruim 2 miljard 
euro 

De omzetschade voor winkeliers ligt na bijna drie weken sluiting op ruim twee miljard euro. 
Dat heeft brancheorganisatie INretail berekend. Extra onlinebestellingen en click&collect-
mogelijkheden zorgen bij lange na niet voor voldoende compensatie. Daarnaast komt maar 
een beperkt aantal ondernemers in aanmerking voor tegemoetkoming in de vaste lasten 
(TVL).  

INretail, MBK-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) pleiten alle drie voor 
heropening van de winkels na 14 januari. Volgens de ondernemersclubs is de nood nog veel 
hoger dan tijdens de vorige lockdown en zijn versoepelingen hard nodig. 
 
INretail-directeur Jan Meerman:  ‘Winkeliers kampen met forse belastingschulden van de 
vorige lange sluiting. Om vervolgens tijdens de drukste tijd van het jaar weer dicht te moeten. 
Om moedeloos van te worden. We hebben nu al met een miljardenstrop te maken, reken maar 
uit wat de schadepost is als de lockdown nog langer duurt dan half januari. Gooi die winkels 
dan ook alsjeblieft weer open. Desnoods met invoering van een QR-check bij binnenkomst.’ 
Bron: AD, 5 januari 2022.  

Beschikbaarheid en toediening vaccinaties moet worden vergroot 

De producenten van de coronavaccins moeten snel meer doen om de 
wereldwijde beschikbaarheid en toediening van deze middelen te vergroten, want vooral in 
minder ontwikkelde landen is de vaccinatiegraad nog te laag. Met die oproep komen ruim 65 
grote institutionele beleggers. Ze vinden dat de farmaceuten de beloning van hun bestuurders 
deels afhankelijk zouden moeten van de wereldwijde beschikbaarheid van vaccins. 

Drijvende kracht achter de oproep is vermogensbeheerder Achmea Investment Management. 
Maar onder meer ook verzekeraars Aegon en ASR, pensioenbelegger PGGM en partijen uit 
andere landen zijn bij het initiatief aangesloten. Samen vertegenwoordigen ze naar eigen 
zeggen een vermogen van zo'n 3000 miljard euro. 

‘Alleen samen kunnen we deze pandemie onder controle krijgen. In onze optiek hebben 
farmaceuten de plicht zich hier maximaal voor in te spannen, en we zien helaas dat dat 
achterblijft’, zegt Rogier Krens. Hij is bij Achmea Investment Management directeur 
investeringen. Volgens hem is het ook economisch gezien van belang dat vaccins breder 
beschikbaar worden. ‘Nieuwe varianten zijn bedreigend voor het herstel van wereldwijde 
economieën’, legt Krens uit. 

Met de oproep geven de beleggers naar eigen zeggen een vervolg aan een eerder initiatief uit 
april 2020. Destijds werden farmaceuten opgeroepen de handen ineen te slaan en het 
maximale te doen om de verspreiding van het virus en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te 
beperken. Bron: AD, 6 januari 2022. 

Ook zonder afspraak naar  MECC in Maastricht voor een boosterprik  

Mensen kunnen vanaf zaterdag ook naar het MECC in Maastricht gaan om zonder afspraak 
een boosterprik tegen het coronavirus te krijgen. De capaciteit wordt niet volledig benut, en 
daarom is er ruimte voor vrije inloop, laat de Zuid-Limburgse GGD weten. Op de twee andere 
vaccinatielocaties in de regio, in Kerkrade en Geleen, is wel een afspraak nodig. 

In Leeuwarden, Drachten en Venray is het al mogelijk om zonder afspraak de boosterprik te 
krijgen. Enkele duizenden mensen zijn in de afgelopen dagen zo gevaccineerd. 
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Wie op de vrije inloop langskomt en ergens anders al een afspraak had staan, hoeft die niet 
te annuleren. Deze mensen kunnen bij de boosterprik zeggen dat ze al een afspraak hadden, 
en de GGD zorgt dat die uit de systemen wordt gehaald. 

Veel andere vaccinatielocaties gaan vanaf volgende week boosterprikken zonder 
afspraak zetten, verwacht de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. ‘Op vrijwel 
alle locaties is de vaccinatiecapaciteit en de priksnelheid de afgelopen tijd namelijk zo snel 
vergroot dat er nu plekken beschikbaar komen.’ 

Ongeveer 1,5 miljoen mensen kregen vorige week een boosterprik. Deze week stijgt dat 
mogelijk naar ongeveer 1,7 miljoen. Dat zou een absoluut record voor Nederland kunnen 
worden. Het is niet bekend hoeveel prikken de GGD'en zouden kunnen zetten als de capaciteit 
volledig werd benut. 

Ongeveer 11,9 miljoen volwassenen in Nederland zijn volledig gevaccineerd. Van hen zijn zo'n 
4,5 miljoen inmiddels geboosterd en hebben 131.000 een aanvullende prik gehad. Ongeveer 
1,1 miljoen mensen komen nog niet in aanmerking omdat ze onlangs corona hebben gehad 
en enkele honderdduizenden mensen hebben te recent hun laatste coronaprik gehad. Zij 
moeten nog even wachten. Dat betekent dat er nog ongeveer 6 miljoen mensen over zijn om 
te vaccineren. 

Het is niet bekend hoeveel mensen voor de rest van de maand een boosterafspraak hebben 
gemaakt, en hoe hoog de opkomst uiteindelijk dus uitvalt. Vertrekkend coronaminister Hugo 
de Jonge zei eerder deze week dat onvoldoende mensen de extra prik zijn komen halen. Bron: 
AD, 6 januari 2022.  

Onderzoek in Frankrijk naar vierde vaccinatie 

De Franse premier Jean Castex zegt dat Frankrijk onderzoekt of een vierde inenting tegen het 
coronavirus gegeven kan worden. Momenteel is de campagne voor een derde vaccinatie in 
volle gang in Frankrijk. 

‘Als de gezondheidsautoriteiten een vierde prik goedkeuren, dan gaan we ervoor’, aldus 
Castex. Israël is vooralsnog het enige land dat een tweede booster heeft goedgekeurd voor 
mensen met gezondheidsrisico's.  

Castex zei ook dat hij een tegenstander is van gedwongen vaccinatie. ‘We hebben nu al moeite 
om de toegangspassen te controleren, dat wordt dan nog erger.’ Het Franse Lagerhuis heeft 
donderdag wel de invoering van een vaccinatiepas goedgekeurd. Daarmee zijn negatieve 
testbewijzen niet meer geldig om onder meer horecazaken binnen te gaan. 

De nieuwe wet over vaccinatiebewijzen moet 15 januari ingaan, maar doordat het drie dagen 
duurde voordat het lagerhuis de wet goedkeurde, komt die datum in gevaar. De Senaat moet 
de wet nog beoordelen voordat die van kracht wordt. Bron: AD, 6 januari 2022.  

In Frankrijk meer dan 200.000 coronabesmettingen per week 

Het Franse weekgemiddelde van coronabesmettingen ligt nu voor het eerst sinds de start van 
de coronapandemie boven de 200.000 per dag.  

In het afgelopen etmaal werden 261.481 nieuwe besmettingen geregistreerd. Een dag eerder 
waren dat er nog meer dan 332.000.  Bron: AD, 6 januari 2022. 
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 © AFP — Een rij bij een coronatestplek in Parijs.  

Hoe Ajax een loopje neemt met de coronarichtlijnen 

Vier coronagevallen maakten gisteravond een vroegtijdig einde aan het trainingskamp van 
Ajax in het Portugese Quinta do Lago. Al aan het begin van de volgende dag was iedereen 
thuis, óók de vier besmette voetballers/stafleden. Ze vlogen dus terug. Maar mocht dat wel? 

De regels in Portugal zijn helder voor iemand met corona. Zelfisolatie, tot een dokter 
toestemming geeft om weer tussen de mensen te komen. Daar hebben de vier Ajacieden zich 
niet aan gehouden. De club wilde haar werknemers niet in Portugal achterlaten. 

De Nederlandse rijksoverheid is volkomen helder over vliegen met corona. Mag niet. Voor 
topsporters, die vaak wél mogen reizen als er voor anderen een inreisverbod geldt, worden 
geen uitzonderingen gemaakt. 

De vier besmette gevallen zijn afzonderlijk van de rest van de Ajax-delegatie (in totaal 59 
personen) naar huis gegaan, zo meldt de club. Met een privé-jet, die luxe hebben de 
Amsterdammers, dat is inmiddels duidelijk. 

Een woordvoerder van Royal Air Charters, een aanbieder van privévluchten, laat weten dat de 
coronaregels die worden gehanteerd exact hetzelfde zijn als voor de reguliere luchtvaart. De 
zegsman is glashelder over het transport van besmette passagiers. ‘Wij zouden absoluut geen 
mensen met corona naar Nederland vervoeren.’ 

Dat mag alleen als sprake is van een medische vlucht, omgeven met de nodige 
veiligheidsmaatregelen, vertelt een woordvoerder van een andere aanbieder: Global Aviation. 
‘Anders no way, dat mag echt niet. Is ten strengste verboden, je mag gewoon niet reizen op 
dat moment. Bovendien wil je niet dat de piloot besmet raakt.’ 

Voor Ajax was het niet ingewikkeld om de vier toch op een vlucht te krijgen. Portugal heeft de 
kleurcode geel, wat betekent dat de vervoerder niet verplicht is een negatief testbewijs te 
vragen, zo laat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport weten. 
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Conclusie: moreel gezien is er veel aan te merken op de terugkeer van de vier coronagevallen. 
De club heeft een loopje genomen met de richtlijnen. Maar het zal Ajax en de vier medewerkers 
niet op een sanctie komen te staan. 

Bij Vitesse blijven de besmette spelers wel achter in Portugal. Bron: AD, 6 januari 2022. 

 
Davy Klaassen en Dusan Tadic in actie tijdens het trainingskamp van Ajax. © Photo Ajax 
Jasper Ruhe  

Met corona besmette Ajax-spelers per auto terug uit Portugal 

Het viertal met corona besmette Ajax-spelers is per auto teruggekeerd in Nederland. De 
Amsterdammers besloten om het trainingskamp per direct stop te zetten en terug te keren in 
eigen land, nadat er vier spelers een positieve test aflegden. Dat viertal mocht derhalve ook 
niet mee het vliegtuig in terug vanaf Faro. 

Dat heeft Valentijn Driessen uit de doeken gedaan in een video van De Telegraaf, terwijl er 
ook bij Voetbal International een reconstructie kwam van de anderhalve dag dat Ajax in 
Portugal actief was. Voor vertrek testten alle 64 reizenden negatief, toch mocht Jurriën Timber 
nog niet mee met de selectie van Erik ten Hag. In zijn omgeving was er namelijk wél iemand 
positief en dus sloot hij later en na een nieuwe negatieve coronatest pas aan.  

Als woensdag ook Timber aangesloten is, komen er vier positieve tests uit de coronauitslagen. 
Door de stafleden wordt er tijdens de ochtendtraining veel overlegd. 'Is het wel verstandig in 
Portugal te blijven? Ligt er een uitbraak op de loer?, schrijft Voetbal International. Ook 
verdediger Nordin Musampa sluit per vliegtuig aan, omdat Lisandro Martinez in een 
oefenwedstrijd nog niet in actie kan komen. 'Hij vliegt op woensdagochtend van Amsterdam 
naar Faro, en later op de dag hetzelfde stuk terug.' 

De vrije middag van de Ajacieden wordt ingetrokken en inmiddels sijpelen de vier 
besmettingen door. Vanuit het Ajax-kamp volgt er nog altijd een radio-stilte. Dat is 
gebruikelijk, zo schetst VI. 'Er worden nooit aantallen genoemd, laat staan functies of 
personen. Zo is het in de afgelopen twee jaar geregeld voorgekomen dat iedereen weet dat een 
bepaalde voetballer een positieve test had en daardoor niet kon spelen, maar dat Ten Hag 
tijdens de persconferentie stelde dat het met 'fysieke klachten' te maken had.' 
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Uit de angst voor een grotere coronauitbraak en de problematiek die dat zou geven voor het 
vervoer terug naar Amsterdam, wordt de stekker uit het trainingskamp van Ajax getrokken. 
Er wordt nog gezocht naar een nieuwe oefentegenstander en vrijdag moeten de spelers zich 
weer melden op de club. Dan volgt er een nieuwe coronatest, waarbij de uitslagen ongetwijfeld 
weer voor nieuws zullen zorgen.  

Update, 18.18 uur: Ajax-spelers toch met het vliegtuig? 
Hoewel uit de koker van De Telegraaf kwam dat de vier Ajax-spelers met de auto zijn 
teruggereden vanuit Portugal, komt het Algemeen Dagblad met een andere bewering over de 
reis. 'Met een privé-jet, die luxe hebben de Amsterdammers, dat is inmiddels duidelijk', schrijft 
het AD over de wijze waarop de spelers zijn teruggekeerd. 'Moreel gezien is er veel aan te 
merken op de terugkeer van de vier coronagevallen. De club heeft een loopje genomen met de 
richtlijnen. Maar het zal Ajax en de vier medewerkers niet op een sanctie komen te 
staan.'  Bron: M.FC, 6 januari 2022. 

NEC en Vitesse breken trainingskampen voortijdig af 

Vitesse breekt het trainingskamp in Portugal af. Bij de Arnhemse club zijn enkele gevallen 
van corona opgetreden. De club heeft daarop besloten vervroegd naar huis terug te keren. Staf 
en selectie van Vitesse vliegen vandaag nog terug naar Nederland. De besmette spelers blijven 
wel achter in Portugal.  

Vitesse verbleef deze week aan de Algarve. De selectie trainde op het Amendoeira Golf Resort 
in Alcantarilha. Bij de eredivisionist werden de spelers elke dag getest op Covid-19. Uit 
sneltesten op donderdagochtend kwamen in het Arnhemse kamp enkele positieve uitslagen 
naar voren. 

Voor het vertrek naar Portugal en tijdens de eerste dagen van het verblijf aan de Algarve waren 
de PCR-test van de gehele groep negatief.  

Vitesse keert terug naar Nederland, om een uitbraak te voorkomen. De club wil geen risico’s 
nemen met het oog op de hervatting van de competitie. Voor Vitesse begint de tweede 
seizoenshelft zaterdag 15 januari weer. Dan wacht de topper tegen Feyenoord. 

Vitesse breekt in navolging van Ajax het trainingskamp in Portugal af vanwege corona. De 
Amsterdamse club keerde woensdag al terug naar Nederland. 

Eerder zegden Feyenoord en PSV vanwege coronabesmettingen hun trainingskampen in Zuid-
Europa af. Ook NEC aast op een vroegtijdige terugkeer naar Nederland. De eredivisieclub is 
achter de gesloten poorten van het Golf Resort in Alhaurín El Grande bezig om de reis naar 
Nijmegen van zaterdag te vervroegen. NEC belegt al vanaf zondag een trainingskamp in de 
bergen van Andalusië. De club wil daar vanwege coronarisico’s nu niet meer zijn. De selectie 
van trainer Rogier Meijer zou tot en met zaterdag overwinteren in de Spaanse zon.   

Door de overhaaste aftocht gaat er ook een streep door de oefenwedstrijd tegen het Duitse 
HSV van vrijdag, het slotstuk van het eerste trainingskamp van NEC in de laatste twee jaar. 
De club uit de Keizerstad trok vorig seizoen de grens niet over vanwege de angst op 
coronabesmettingen.  De naderende terugkeer volgt een dag na het voortijdige vertrek van 
Ajax uit Portugal. De regerend landskampioen heeft woensdag vanwege meerdere 
besmettingen op het trainingskamp besloten terug naar Nederland te keren. Bron: AD, 6 
januari 2022. 

In korte tijd verloor Oldenzaalse Rachelle haar broer en beide ouders: 
‘Nooit zó alleen gevoeld’ 

Binnen veertien maanden verloor Rachelle Toonen (52) zowel haar enige broer Roger als haar 
beide ouders.  „Met hun drieën liggen ze nu in een familiegraf. Het voelt als een nachtmerrie, 
een lelijke droom. Dagenlang dacht ik: wanneer word ik wakker?’  

Op 13 januari 2021, de dag waarop de condoleance voor Rachelle’s moeder Thilde (80) gepland 
stond, overleed haar vader Wim (82). Beide stierven precies een week na elkaar aan de 
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gevolgen van corona en kregen een gezamenlijke uitvaart. Nu is het een jaar later en vertelt 
Rachelle haar verhaal. Bron: AD, 6 januari 2022. 

 

Rachelle Toonen bij het graf van haar overleden ouders en haar broer. © Reinier Van Willigen 

Vragen over boosterprik en de tweets van Baudet: de Vaccinatie Twijfel 
Telefoon heeft het razend druk 

Al meer dan 10.000 bellers heeft de Vaccinatie Twijfel Telefoon gehad. Soms zijn het zóveel 
telefoontjes, dat de zorgmedewerkers die de lijn bemannen het bijna niet aankunnen. Waar 
de vragen over gaan? Over de boosterprik, zwangerschappen en IVF-trajecten en ja, ook over 
tweets van Thierry Baudet.  

Soms krijgen ze op één ochtend wel vijfhonderd telefoontjes, vertelt projectleider en 
verpleegkundige Quinty Wagenaar, die vanuit het UMC Utrecht betrokken is bij de Vaccinatie 
Twijfel Telefoon. Direct na de start van de telefoonlijn waar mensen met al hun vragen over 
vaccinatie terechtkunnen, werd er al extra mankracht ingeschakeld. Dat zorgde voor een 
halvering van de lange telefonische wachtrij, die kon oplopen tot een uur. Bron: AD, 6 januari 
2022. 

Italië onderzoekt om coronavaccinaties te verplichten voor 50 plussers 
 
De Italiaanse regering buigt zich over een voorstel dat coronavaccinaties verplicht stelt voor 
personen boven de 50 jaar. De verplichting geldt tot 15 juni, staat in het plan dat het virus 
moet terugdringen. Net als in andere landen stijgt het aantal besmettingen ook in Italië snel. 
 
Vandaag melden de gezondheidsautoriteiten een nieuw recordaantal van 189.000 
besmettingen. Er werden in 24 uur 231 sterfgevallen genoteerd.  
 
Ook de druk op de zorg in Italië neemt toe. Momenteel liggen er 13.364 coronapatiënten in de 
ziekenhuizen, ruim 400 meer dan gisteren. Op de ic's liggen 1428 mensen met ernstige 
coronaklachten, 36 meer dan een dag eerder. Vanaf 10 januari wil de regering de 
coronamaatregelen aanscherpen, met name voor wie niet geprikt is. Zij mogen niet meer naar 
een hotel, beurs of festival. Ook skiliften en het ov worden verboden terrein. Bron: AD, 6 
januari 2022.  
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2G onder vuur en weer vertraagd: parlement wil betere onderbouwing na 
Omikron-variant 

De uitbreiding van de coronapas en de invoer van 2G laten opnieuw langer op zich wachten. 
Een kritische Tweede Kamer wil meer tijd, partijen betwijfelen of het coronatoegangsbewijs 
wel goed werkt in tijden van de Omikron-variant. 

Partijen hebben nu tot 17 januari de tijd voor extra vragen, dan volgt de reactie van het 
kabinet. Pas daarna kunnen Tweede en Eerste Kamer in debat over het controversiële plan 
om alleen nog na vaccinatie of genezing (2G) toegang te krijgen tot drukke horecagelegenheden 
of concertzalen. Ook de voorstellen voor uitbreiding van de coronapas (3G, dus inclusief 
testoptie) naar de werkvloer en in het onderwijs lopen vertraging op. 

Het kabinet hoopte dat deze gereedschappen klaar voor gebruik zouden zijn na de winterpiek, 
maar betrokkenen melden dat de omstreden plannen ‘nooit gaan lukken’ voor februari.  

Als ze al door kunnen gaan. Want een politieke meerderheid is niet in zicht. Alleen VVD en 
D66 tonen zich voorstander van het protocol waarbij je alleen nog ergens naar binnen mag na 
volledige vaccinatie of genezing. En met de opkomst van de veel besmettelijkere Omikron-
variant - die zich minder aantrekt van vaccinaties - neemt de argwaan over de coronapas in 
het parlement alleen maar toe. Het Outbreak Management Team moet zich opnieuw buigen 
over de gevolgen van de Omikronmutant voor het coronatoegangsbewijs.  

‘Natuurlijk moet de samenleving weer open’, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. ’Maar 
als je dat met verregaande maatregelen als 2G wil, moet de onderbouwing wel kloppen. En 
daar hebben wij net als andere partijen nog pittige vragen over: in hoeverre druk je het aantal 
besmettingen echt omlaag na vaccinatie? De vaccinatie geeft een enorme bescherming, maar 
gevaccineerden kunnen elkaar nog steeds besmetten. Omikron lijkt de grote spelbreker te 
worden als het gaat om de coronapas. Als je de samenleving echt open wil gooien, lijkt massaal 
testen toch echt de beste optie.’ 

Viroloog Ab Osterhaus bevestigt dat frequent en grootschalig testen meer bescherming biedt. 
‘In het optimale model heb je een boostervaccinatie gehad plùs een negatieve test. Dat vragen 
wij hier ook van labmedewerkers. Kijk: de boosterprik remt de verspreiding wel, maar 100 
procent safe is het niet.’ 

Net als GroenLinks wil ook coalitiepartij ChristenUnie naar 1G - iedereen testen dus. De partij 
vraagt daarbij om meer ‘creativiteit’: ‘In 2020 organiseerden we hackatons voor de corona-
app, zulke inventieve ideeën kan je nu weer vragen’, zegt CU-Kamerlid Mirjam Bikker. ‘Als je 
altijd iedereen wil PCR-testen, is dat duur en lastig, maar er zijn sneltesten beschikbaar. En 
kijk naar Denemarken, waar de testcapaciteit flink vergroot is.’ 

Maar massaal testen is volgens het kabinet te duur en praktisch onuitvoerbaar. Dat zou 
wekelijks honderden miljoenen - tot zelfs anderhalf miljard euro - kosten, becijferde 
demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) eerder. 

Jan Paternotte van D66 baalt van nieuwe vertraging: ‘We zitten nu in lockdown, maar we 
hadden dit instrument ook graag in de gereedschapskist gehad zodra het mogelijk is eruit te 
stappen. In andere landen werken ze er al mee, mensen gaan nu de grens over naar Duitsland, 
daar is 2G-toerisme. De KNVB, evenementenorganisatoren en cultuurinstellingen vragen om 
de mogelijkheid. En Nederland wacht weer.’ 

Vrijdag komt het Outbreak Management Team bijeen voor regulier overleg, komende woensdag 
12 januari vergadert het OMT nog een keer, dan over het al dan niet verlengen van de huidige 
lockdown. Donderdag 13 januari overleggen ministers met onder meer OMT-voorzitter Jaap 
van Dissel in het Catshuis, vrijdag beslist het nieuwe kabinet dan definitief over verlenging of 
versoepeling van de harde lockdown. 



217 
 

Waarschijnlijk vrijdagavond is er dan een coronapersconferentie, dus zonder Hugo De Jonge 
(CDA), maar met zijn opvolger Ernst Kuipers (D66). Bron: AD, 6 januari 2022. 

Omstreden 2G-plan op de lange baan, ‘langere avondlockdown dreigt’ 

Het kabinet bevriest het controversiële plan om ongevaccineerden buiten te sluiten (2G). Ook 
de uitbreiding van de coronapas naar werk en onderwijs gaat op de lange baan. Het ontbreekt 
aan voldoende politiek draagvlak, tegelijk is het te vroeg om al sectoren te heropenen. Voor de 
avondlockdown dreigt dus verlenging.  

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) meldt het uitstel vandaag in een brief aan 
de Tweede Kamer. ‘Met de hoge infectiedruk nu en de aanhoudende druk op de zorg 
verwachten we niet dat er op korte termijn ruimte ontstaat om delen van de samenleving 
verder te openen met 2G.’   

Ook de onzekerheden rond de nieuwe Omikron-variant gooien roet in het eten, merkte de 
minister bij de inbreng van diverse fracties op de voorstellen die deze week behandeld zouden 
worden. ‘Daardoor is steun onvoldoende zeker.’ Bron: AD, 6 december 2021. 

In wintersportgebieden in Tirol groeit de bezorgdheid over plaatselijke 
corona-uitbraken 

In wintersportgebieden in het Oostenrijkse Tirol groeit de bezorgdheid over plaatselijke 
corona-uitbraken. Ruim honderd skileraren hebben al positief getest op het coronavirus, 
bericht de krant Kronen. Het gaat onder anderen om Nederlanders. 

De uitbraken kunnen flinke gevolgen hebben voor wintersporters. 

Sommige skischolen hebben de deuren tijdelijk gesloten. Er zijn onder meer uitbraken gemeld 
in Mayrhofen, St. Anton am Arlberg en Kirchberg in Tirol. In die laatste plaats zou het virus 
zich hebben verspreid binnen een groep overwegend Nederlandse skileraren. 

De autoriteiten in het gebied zeggen dat veel leraren zijn besmet met de nieuwe Omikron-
variant. Ze vinden dat buitenlanders die les geven zo snel mogelijk een boostervaccin moeten 
krijgen om verspreiding in te dammen. Veel van de buitenlanders zouden die derde prik nog 
niet hebben gehad. Bron: AD, 6 januari 2022. 
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Spelers van voetbalclub Vitesse zondag op Schiphol, voor vertrek naar hun trainingskamp. 
Dat werd gisteren plotsklaps afgebroken, na positieve coronatests binnen de selectie. © Pro 
Shots / Marcel Van Dorst  
 
Omikron laat sporters sidderen: besmetting kan einde droom betekenen 
 
Omikron zorgt voor grote onrust in de topsport. De variant mag milder lijken dan zijn 
voorgangers, hij is wel een stuk besmettelijker. Vooral de Olympiërs die binnenkort naar 
Peking vliegen, zijn doodsbenauwd voor een positieve test. 
 
Sommige virologen vermoeden dat de Omikron-variant van corona op de lange termijn een 
zegen kan zijn voor de wereld. Weliswaar heel besmettelijk, maar zo mild dat die er in de loop 
der tijd voor zorgt dat we met het virus kunnen leven. Bron: AD, 6 januari 2022.  
 
Frankrijk meldt vandaag 332.252 nieuwe coronabesmettingen 
 
De Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Veran, meldt vandaag het 
duizelingwekkende recordaantal van 332.252 nieuwe coronabesmettingen. Ook het 
sterftecijfer nam het afgelopen etmaal toe met 246. Het totale dodental sinds het begin van de 
pandemie komt daarmee op 97.670. 
 
In de ziekenhuizen liggen op dit moment 3.695 coronapatiënten op de ic-afdelingen. 
Op verpleegafdelingen liggen meer dan 200.000 mensen met coronaklachten, het hoogste 
aantal sinds mei vorig jaar. Om de vijfde besmettingsgolf het hoofd te bieden en drastische 
maatregelen te voorkomen, versnelt Frankrijk het vaccinatieprogramma.  
 
President Emmanuel Macron zei eerder dat hij ongevaccineerden het leven zó moeilijk wil 
maken dat ze zich uiteindelijk wel moeten laten inenten. In een interview met de krant Le 
Parisien noemde hij niet-geprikten 'onverantwoordelijk' en 'onwaardig om als burgers 
beschouwd te worden.’ Bron: AD, 6 januari 2022. 
 
Turkije meldt vandaag 66.467 positieve coronatesten 
 
Het afgelopen etmaal zijn er in Turkije 66.467 positieve coronatesten afgenomen. Het hoogste 
aantal nieuwe infecties tot nu toe, verklaart het ministerie van Volksgezondheid. De Omikron-
variant zorgt voor een piek aan besmettingen. In dezelfde periode werden 143 sterfgevallen 
ten gevolge van Covid-19 geregistreerd. 
 
Het aantal coronagevallen in Turkije is - sinds Omikron dominant is - in iets meer dan een 
week ruim verdubbeld. Gezondheidsminister Fahrettin Koca zegt dat de regering nog geen 
nieuwe maatregelen overweegt, maar dringt er bij de bevolking wel op aan zich te laten 
vaccineren en zichzelf te beschermen tegen infectie.  
‘Ondanks de groei van het aantal besmettingen door de Omikron-variant zien we geen 
zorgwekkende stijging van het aantal ziekenhuisopnamen’, zegt Koca. ‘Er is nog geen reden 
voor zorg.’ De minister vraagt de Turken om drukke plaatsen te vermijden, evenals locaties 
zonder ventilatie en langdurige bijeenkomsten.  
 
Koca kondigde ook een wijziging van de quarantaineregels aan. ‘De isolatieperiode na een 
positieve test is vastgesteld op zeven dagen. Wie na die zeven dagen lichte of geen 
symptomen heeft, kan de quarantaine beëindigen. Coronagevallen die zich op de vijfde dag 
laten testen en negatief blijken, mogen ook uit quarantaine.’ 
 
Wie een boosterprik heeft gehad of recent is hersteld van corona hoeft na contact met een 
besmette persoon niet in quarantaine, aldus Koca. Tot nu toe zijn in Turkije 130 miljoen 
coronavaccinaties verricht met het Chinese Sinovac-vaccin of dat van Pfizer/BioNTecht. Ook 
is een aanvang gemaakt met de boostershots. 
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Deze week is het eigen vaccin Turkovac in gebruik genomen. President Tayyip Erdogan heeft 
meermaals gezegd dat zijn regering het vaccin wereldwijd beschikbaar zal maken, maar heeft 
tot nu toe geen gedetailleerde informatie over de effectiviteit van het in eigen land ontwikkelde 
middel verstrekt. Ook ontbreken de testresultaten. Bron: AD, 6 januari 2022. 
 
In Ierland geen testverplichting voor gevaccineerde buitenlandse 
reizigers 
 
Ierland laat de testverplichting voor volledig gevaccineerde buitenlandse reizigers vervallen, 
laat premier Micheál Martin vanavond weten. De aanpassing gaat morgen al 
in. Ongevaccineerde reizigers moeten nog steeds voor vertrek - maximaal 72 uur oud bij 
aankomst - een PCR-test laten doen. 
 
Ierland voerde de restricties vorige maand in om de opkomst van de Omikron-variant te 
vertragen. De virusvariant is nu goed voor vrijwel alle Ierse besmettingsgevallen. Hoewel het 
aantal nieuwe infecties torenhoog is, denkt Martin dat de huidige 
maatregelen afdoende zijn en laat het zich bezien of er aanvullende nodig zijn.  
 
Sinds vorige maand zijn nachtclubs in Ierland gesloten en moeten pubs en restaurants om 
acht uur 's avonds de deuren sluiten. ‘Het zullen een paar uitdagende weken worden in 
januari’, sprak de premier. ‘De komende zeven á tien dagen zullen meer duidelijk maken over 
de impact van deze variant op de ernst van de klachten.’ Bron: AD, 6 januari 2022.  
 
De boostercampagne komt goed op stoom 
 
 De boostercampagne is goed op stoom aan het komen. Toch twijfelt een groep mensen over 
het nut van een derde vaccinatie, met het oog op nóg meer prikrondes. Voor het kunnen 
heropenen van de samenleving is de boosterprik van groot belang, maar waarover twijfelen 
ze? Bron: AD, 6 januari 2022.  
 
Sieta durft geen nieuwe NOW-aanvraag aan: ‘Moet 5000 euro terugbetalen 
van eerste lockdown’ 
 
Kapper Sieta durft geen NOW-loonsubsidie meer aan te vragen voor haar drie medewerkers. 
Ze betaalt hun salarissen nu uit de overwaarde van haar net verkochte huis. ‘Liever had ik 
mijn spaargeld niet opgegeten.’ 
 
Bedremmeld tuurt Sieta de Rooij (51) rond in haar kapsalon in Heerenveen. Geen klanten, 
geen gezellige kletspraatjes, geen geur van verf of  andere haarproducten, geen geluid van 
knippende scharen. ‘Normaal is het hier een gezellige drukte. We zijn een dorpskapper, hoewel 
Heerenveen natuurlijk geen dorp is, maar het is een beetje ons kent ons’, vertelt de eigenaresse 
trots. 
Bijna tien jaar geleden opende ze Sieta’s Kapsalon en ze hoopt nog minstens tien jaar door te 
kunnen. Maar af en toe zakt de moed haar in de schoenen. ‘Dat is niet zozeer vanwege het 
geld. Ja, dat is vervelend en naar, maar ik mis vooral mijn werk, de meiden, de klanten. De 
salon is mijn kindje. En ik zou niets liever willen dan mijn kindje onderhouden. Dat het nu 
weer niet kan, is zo frustrerend.’ Bron: AD, 6 januari 2022. 
 
Geen enkele vliegtuigmaatschappij wil Canadese feestvluchtpassagiers 
naar huis brengen 
 
Een groep Canadese toeristen heeft op een vlucht naar Mexico zoveel coronaregels overtreden, 
dat geen enkele vliegtuigmaatschappij het gezelschap nog naar huis wil vervoeren. De reizigers 
zijn gestrand in de omgeving van de badplaats Cancun. De Canadese premier Trudeau heeft 
ze bestempeld als ‘barbaren’ en ‘idioten.’ 
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De veelal jonge reizigers waren op 30 december aan boord van een chartervlucht van Sunwing 
Airlines. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is hoe de luidruchtige groep 
danst, wodka drinkt en elektrische sigaretten rookt - allemaal zonder mondkapje. Vanwege 
de misdragingen annuleerde de luchtvaartmaatschappij de terugvlucht op 5 januari. 
 
Air Canada en Air Transat willen de groep ook niet aan boord. Air Transat zegt op Twitter dat 
een deel van de groep op een vlucht naar Canada probeerde te komen, maar door de 
maatschappij geweigerd is. Air Canada zegt passagiers te weigeren als duidelijk is dat zij tot 
de herrieschoppers op de Sungwing Airlines-vlucht behoren. 
 
Onder het reisgezelschap zijn enkele bekende Canadese influencers en realitysterren. Een van 
de passagiers zegt tegen persbureau AP dat ze in Mexico positief getest is en in quarantaine 
zit op een hotelkamer. Ze schat dat zeker dertig andere leden van de groep besmet zijn. 
 
De Canadese minister van Transport en de minister van Volksgezondheid zeggen dat hun 
ministeries de zaak onderzoeken. De groep hangt een boete boven het hoofd van zo'n 4000 
euro per persoon. 
 
Premier Trudeau noemde het gedrag van de reizigers ‘zeer frustrerend’ en ‘een klap in het 
gezicht van vliegtuigbemanning en iedereen die zich aan de maatregelen houdt.’ Bron: NOS, 
6 januari 2022. 
 
Het ‘ouderwetse’ haken is door corona nóg hipper, vooral onder jonge 
vrouwen 
 
Het lijkt misschien een ouderwetse hobby, maar haken is razend populair. Corona gaf de toch 
al toenemende belangstelling een goede zwieper én een nieuw publiek: jonge vrouwen. 
 

 
Marloes Wiedijk (32) is sinds de coronapandemie verslaafd aan haken. @ Maartje Geels 
 
Door ziekte en alle coronamaatregelen was de tweeëndertigjarig Marloes Wiedijk aangewezen 
op haar huiskamer. Daarbovenop verloor ze in korte tijd vijf dierbaren. Toen begon ze met 
haken, en inmiddels is ze niet meer te stoppen. ‘Er speelt veel in mijn hoofd. Als ik bezig ben 
met haken moet ik me daarop concentreren. Het helpt tegen piekeren, dat vind ik heel prettig. 
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Het heeft me ook geholpen met afvallen, want als ik haak, kan ik niet met mijn hand in een 
zak chips zitten. Het haken heeft me er echt doorheen gesleept.’ 
 
Wiedijk is niet de enige die het haken ontdekte tijdens de pandemie. Hobbyshop Pipoos zag 
een stijging van tien tot twintig procent aan verkoop van hobbyproducten. Een stijging die ook 
bij haakspullen is te zien, onderschrijven meerdere hobby- en haakwinkels. Bij Facebook-
groepen (zoals Facebookgroep Haken, breien en naaien voor beginners) haaktijdschriften en 
YouTube-kanalen groeit het aantal leden en likes. Allemaal zien ze een nieuwe generatie van 
hakers: jonge vrouwen. 
 
Een bekende jonge ster binnen de internationale haakwereld is de Nederlandse Wilma 
Westenberg (27). Zij begon in 2014 met haken en zei in januari 2018 haar baan op om zich 
fulltime te richten op haar haakwebsite en YouTube-kanaal, dat inmiddels meer dan 160 
duizend abonnees heeft. Westenberg heeft haar succes naar eigen zeggen te danken aan 
trends op social media zoals TikTok en Instagram. Voorbeeld is de populaire bun hat: een 
muts met gat waar een paardenstaart of knot doorheen kan. 
 
Veel jongeren kijken bij Westenberg af hoe ze zelf zo’n muts kunnen maken. ‘Door corona 
hebben ze er nu tijd voor. En als je eenmaal de smaak te pakken hebt, blijf je bezig.’ 
 
Studente Ilse Bijl (20) pikte ook de draad op. Ze had genoeg van Netflix en zocht een 
‘coronahobby’ om de lockdown op haar studentenkamer door te komen. Ze bestelde een 
haakpakketje en dat beviel haar goed. ‘Het is een hele leuke activiteit en ik vind het fijn dat 
het even zonder beeldscherm is. Het voelt goed om een handvaardigheid te beoefenen en 
creatief bezig te zijn.’ 
 
Want daar zijn alle haakfanaten het over eens; het is leuk om zelf iets te maken. ‘Het heeft 
iets ambachtelijks,’ aldus Hanneke Bezem, (brei- en haakwinkel De Afstap in Amsterdam). ‘Ik 
haak al bijna 55 jaar maar kan nog steeds nieuwe dingen leren. Het is zo uitgebreid.’ 
 
Tip voor de beginnende haker? Volgens Ilse is het slim of eerst te oefenen en niet meteen iets 
te gaan maken. ‘Denk niet meteen ‘ik kan het niet.’ YouTube-ster Westenberg raadt het af om 
met goedkoop materiaal te beginnen. ‘Investeer in goede wol en goede naalden. Dat werkt 
zoveel fijner.’ Bron: Trouw, 6 januari 2022. 
 
Weer corona-uitbraak in Arnhemse gevangenis, alle gedetineerden in 
quarantaine  
 
Opnieuw is er een corona-uitbraak in de Penitentiaire Inrichting Arnhem-Zuid, beter bekend 
als de Blueband-bajes. Volgens een woordvoerder van de gevangenis zijn er momenteel zes 
gedetineerden besmet, maar zit iedereen in quarantaine. In maart vorig jaar was het ook raak 
en waren tientallen mensen besmet met het coronavirus. 
‘Zes besmettingen op 200 mensen in totaal, dat klinkt niet als erg veel. Maar de besmette 
personen zitten op verschillende afdelingen’, zegt woordvoerder Robert Meijer. ‘Daarom zitten 
alle gedetineerden preventief in quarantaine, ook de niet besmette.’ Dinsdag worden alle 
gedetineerden opnieuw getest op het coronavirus.  
 
De mensen die besmet zijn, moeten in hun eigen cel blijven. De overige gedetineerden zitten 
het grootste deel van de dag in hun cel, maar mogen wel luchten en hun cel verlaten voor 
persoonlijke verzorging. Ze kunnen geen bezoek ontvangen en mogen ook niet werken. ‘Dit 
zijn vervelende maatregelen en we doen het liever niet, maar het moet om meer problemen te 
voorkomen.’  
 
Volgens de woordvoerder zijn de gedetineerden over het algemeen oké met de maatregelen. 
‘Mensen hebben er begrip voor, want we doen dit voor hun veiligheid en gezondheid. Volgens 
de directeur is het niet onrustig en hangt er gewoon een goede sfeer.’  
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Hoeveel gedetineerden zich hebben laten vaccineren, weet de PI niet. ‘Nee, daar hebben we 
geen inzicht in. Dat komt omdat gedetineerden dat niet hoeven te melden.’ Daarnaast is er 
ook veel verloop. ‘Er is veel in- en uitstroom.’ 
 
Nieuwe gedetineerden worden in eerste instantie in een eenpersoons cel geplaats. Na vijf dagen 
worden ze getest. Bij een negatieve test kunnen ze deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma. Verder gelden in de PI de 'gewone' coronaregels, zoals ze ook in de 
maatschappij gelden. Bij klachten worden gedetineerden getest. 
 
In maart vorig jaar was er ook een grote uitbraak in de Arnhemse PI, toen waren er tientallen 
gevangenen en zestien medewerkers besmet. In de tussentijd heeft de Blueband-bajes niet 
veel te maken gehad met besmettingen. Bron: Omroep Gelderland, 6 januari 2022.  
 
Ouderenorganisaties willen snel onderzoek naar oversterfte 
 
Het kabinet moet per direct onafhankelijk onderzoek laten doen naar de huidige oversterfte, 
vinden de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en KBO 
Brabant. Volgens statistiekbureau CBS zijn er de afgelopen maanden veel meer mensen 
overleden dan normaal in deze periode. Ook was de oversterfte in Nederland hoger dan in 
omringende landen met ongeveer dezelfde vaccinatiegraad. Bron: 1Limburg, 6 januari 2022.  
 

 
 
Mede door corona waren er de laatste maanden meer uitvaarten. @ Marten Duit 
 
Oversterfte in Groningen en Drenthe door corona: uitvaartbranche draait 
soms overuren 
 
Onder meer door corona zijn in de afgelopen maanden meer mensen overleden dan normaal. 
 
In de eerste twee weken van december zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) in Drenthe en Groningen aanzienlijk meer mensen overleden dan in dezelfde periode 
van 2020. In Drenthe waren het er 297, vergeleken met 218 een jaar eerder en in Groningen 
277 afgezet tegen 252 het jaar ervoor. In heel Nederland is de laatste maanden sprake van 
oversterfte; in november bedroeg die 37 procent. Drenthe lag er met 38 procent iets boven en 
Groningen met 32 procent eronder. Bron: Dagblad van het Noorden, 6 januari 2022. 
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Grote oversterfte in december, maar niet in de laatste week 
 
In totaal zijn er in december 4300 mensen meer overleden dan in een normale 
decembermaand zou mogen worden verwacht. De oversterfte was de hele maand hoog, maar 
in de laatste week van 2021 daalde het aantal doden, meldt het Centraal Bureau voor 
Statistiek (CBS). 
 
Er stierven in de decembermaand bijna dertig procent meer Nederlanders dan onder normale 
omstandigheden kan worden verwacht. In Zeeland (55 procent meer), Limburg (43 procent) 
en Flevoland (42 procent) was het extra aantal overlijdens het grootst. In november bedroeg 
de oversterfte nog 3500 mensen. 
 
De berekende oversterfte tussen week 48 en 52 van 2021 is veel hoger dan het aantal door 
het RIVM geregistreerde coronadoden, dat waren er in dezelfde periode 1355. Volgens het CBS 
is het aantal mensen dat aan corona sterft standaard een stuk hoger dan het aantal 
overlijdens dat door het RIVM gemeld wordt. 
 
‘Het RIVM baseert zich op meldingen van sterfgevallen door de GGD’, zegt CBS-onderzoeker 
Ruben van Gaalen. ‘Daarbij gaat het om mensen die een positieve PCR-test bij de GGD hebben 
afgelegd én van wie het overlijden door een arts ook aan de GGD wordt gemeld. Maar dat 
melden is niet verplicht.’ 
 
Het komt volgens Van Gaalen dan ook regelmatig voor dat die melding niet plaatsvindt. Ook 
kan het voorkomen dat een patiënt alleen via een zelftest positief op corona heeft getest, of 
dat er überhaupt geen test heeft plaatsgevonden, stelt de onderzoeker. ‘Vervolgens kan een 
schouwarts bij het vaststellen van de doodsoorzaak concluderen dat corona een rol heeft 
gespeeld bij het overlijden en dat noteren in het rapport.’ 
 
Uit die doodsoorzakenverklaringen - deze worden in Nederland bij elk overlijden opgemaakt 
en geregistreerd - concludeert het CBS dat de werkelijke coronasterfte in de meeste maanden 
zo'n tachtig procent hoger ligt dan de RIVM-cijfers. ‘In december kan het zelfs meer dan het 
dubbele zijn geweest’, vermoedt Van Gaalen. De reden: ‘Er worden veel meer zelftesten gedaan. 
Ook het percentage mensen dat bij de GGD positief test, is de laatste tijd zo hoog, dat niet uit 
te sluiten is dat er nog veel meer corona door de samenleving waart dan je op basis van het 
dagelijks aantal positieve tests zou verwachten.’ 

Vaccinatiesceptici opperen regelmatig dat tot de overledenen (veel) mensen zouden behoren 
die bezweken zijn door hun coronaprik. ‘Daar is echt geen aanwijzing voor’, zegt Van Gaalen. 
‘In veel landen met een vergelijkbare vaccinatiegraad is geen of veel lagere oversterfte. 
Overlijden door vaccinatie komt in zeldzame gevallen voor, maar is als verklaring voor deze 
oversterfte totaal onwaarschijnlijk.’ 

Van Gaalen, ook actief als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, ziet nog 
wel een paar andere mogelijke oorzaken voor de opvallend hoge sterfte in december. De eerste: 
de late start van de Nederlandse boostercampagne. ‘België bijvoorbeeld begon maanden eerder 
met boosteren. Daar zie je nauwelijks extra oversterfte. Ik geloof dat vaccineren de kans op 
overlijden aan corona substantieel verlaagt. En je ziet gewoon dat in landen waar ze eerder 
startten met de boosterprik, het aantal overlijdens snel daalde. Dus ja, dat kan de grote 
oversterfte in december deels verklaren.’ 

Een andere verklaring kan zijn dat een aantal Nederlanders door gemiste of uitgestelde zorg 
eerder overleed. ‘Dat kan zeker bijgedragen hebben. Operaties die niet doorgingen, diagnoses 
die niet of te laat zijn gesteld. Maar dan verwacht je niet dat dat een plotselinge piek oplevert.’  

Nog een mogelijke oorzaak, stelt Van Gaalen: ‘Dat oudere mensen die we door coronaregels 
en vaccinatie lang uit de wind hebben kunnen houden, alsnog zijn overleden, simpelweg 
omdat ze op zijn. Er was in december ook flinke oversterfte bij 90-plussers. Zij kunnen zijn 
gestorven door het oplopen van een flinke verkoudheid, om maar wat te noemen. Zoiets zou 
bij sommige mensen best het laatste zetje kunnen zijn.’ 
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Uit analyses die het CBS over 2020 en de eerste helft van 2021 maakte, blijkt dat corona voor 
die periode volledig verantwoordelijk was voor de oversterfte. Er was toen geen opvallende 
stijging zichtbaar in andere doodsoorzaken. ‘We zullen de cijfers over de laatste maanden van 
2021 de komende tijd verder onderzoeken’, zegt Van Gaalen.   

 
De procentuele oversterfte per provincie tussen week 48 en 52. © Centraal Bureau voor 
Statistiek 

Overigens overleden er volgens het CBS in week 52, de laatste week van de registratieperiode, 
dus minder mensen dan in de weken daarvoor. In die week was er ook ‘net geen oversterfte’ 
volgens de richtlijnen van het CBS. In de laatste week van 2021 gold een lockdown. Ook was 
de boostercampagne toen op stoom gekomen. Bron: AD, 7 januari 2022. 

Vrouwen die gevaccineerd zijn kunnen mogelijk iets later menstrueren  

Vrouwen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus kunnen mogelijk iets later 
menstrueren dan ongevaccineerde vrouwen. Het verschil is minder dan één dag en 
waarschijnlijk slechts van tijdelijke duur. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek, waarmee 
wetenschappers misverstanden over menstruatiestoornissen na coronavaccinaties uit de 
wereld willen helpen. 

Hoofdauteur Alison Edelman van de Oregon Health & Science University legt aan het Franse 
persbureau AFP uit dat de ontdekte effecten van een coronavaccinatie op de menstruatie ‘te 
verwachten’ waren. Hij noemt de uitkomsten ‘zeer geruststellend.’ 

Onderzoekers gebruikten geanonimiseerde data van 2400 gevaccineerde en 1500 
ongevaccineerde vrouwen die hun menstruatie bijhielden via een app. Gedurende drie 
maanden voorafgaand en drie maanden na afloop van de vaccinatie werden de 
menstruatiecycli gemonitord. Gevaccineerde vrouwen bleken gemiddeld 0,64 dagen later te 
menstrueren na de eerste vaccinatie en 0,79 dagen na de tweede vaccinatie ten opzichte van 
ongevaccineerden. 

De wetenschappers konden geen oorzaak geven voor de verandering. Vermoedelijk beïnvloedt 
de vaccinatie het immuunsysteem. De lengte van de menstruatie bleef gelijk. De onderzoekers 
benadrukken dat veranderingen in de menstruatie allerlei oorzaken kunnen hebben, zoals 
een infectie, ziekte of stress. 

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb ontving tot begin vorige maand meer dan 17.000 
meldingen van menstruatiestoornissen na een coronavaccinatie. Er zijn ongeveer 6,4 miljoen 
vrouwen gevaccineerd. De klachten varieerden van hevige of late menstruatie tot bloedingen 
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na de overgang. Lareb concludeerde naar aanleiding van die meldingen dat het mogelijk is dat 
vaccinatie leidt tot menstruatiestoornissen. Dat bleek eerder ook uit een Noors onderzoek, 
waar wetenschappers ook stelden dat het gaat om een ‘tijdelijk effect.’ Bron: AD, 7 januari 
2022. 

Ook São Paulo heeft besloten om het straatcarnaval af te gelasten  

In navolging van Rio de Janeiro heeft ook São Paulo, de grootste stad van Brazilië, besloten 
om het straatcarnaval dit jaar af te gelasten vanwege het stijgende aantal 
coronabesmettingen. De grote defilés van de sambascholen in het speciale 
carnavalsstadion Anhembi gaan vooralsnog wel door.  

Steeds meer steden in Brazilië schrappen de geplande carnavalsvieringen als gevolg van het 
opnieuw toenemende aantal besmettingen, vooral vanwege de Omikron-variant. Dinsdag 
besloot Rio de Janeiro al de straatfeesten te verbieden. Hetzelfde gebeurde in onder andere de 
deelstaathoofdsteden Belém, Fortaleza, Salvador, Florianópolis, Curitiba, São Luís, Maceió en 
Recife. Ook in Olinda, in de noordoostelijke staat Pernambuco, met een van de meest 
traditionele carnavalsvieringen van het land, gaan de straatfeesten dit jaar niet 
door. Salvador, de hoofdstad van de staat Bahia en beroemd om zijn intense carnaval, 
schrapte het feest al eerder. 

Brazilië registreerde de afgelopen 24 uur 45.717 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal 
sinds 18 september vorig jaar. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag over de 
laatste zeven dagen steeg naar 17.100, het hoogste sinds 6 oktober 2021. De toename is 
zelfs 477 procent in vergelijking met twee weken geleden, aldus cijfers van een groot 
mediaconglomeraat dat ze dagelijks verzamelt. Het overgrote deel van de besmettingen wordt 
veroorzaakt door de Omikron-variant. Bron: AD, 7 januari 2022. 

 

© Reuters — Lange rijen bij een medische post in Rio de Janeiro, waar inmiddels de 
boostervaccinatie in volle gang is. 

Coronaminister Hugo De Jonge heeft dagelijks te maken 
met bedreigingen en intimidatie 

Coronaminister Hugo de Jonge heeft tegenwoordig letterlijk dagelijks te maken 
met bedreigingen en intimidatie, ook veelal rond zijn huis. ‘Afgelopen tijd is het eigenlijk iedere 
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dag een incident geweest. Iedere dag’, zegt hij in het praatprogramma Op1. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om mensen die aanbellen. 

Deze week werd een man opgepakt voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag, die leuzen riep 
en met een grote fakkel rondliep. De huisadressen van een aantal ministers worden op sociale 
media gedeeld. ‘Het kruipt toch onder je huid, thuis. Dat wil je niet’, zegt De Jonge daarover. 

Recent werd voor zijn huis een politiepost geplaatst. Daar voelt hij zich wel wat veiliger door. 
‘Er wordt ongelooflijk goed op onze veiligheid gepast door de politie en de veiligheidsdiensten’, 
aldus de demissionaire bewindsman, die in het nieuwe kabinet woonminister wordt. 

Zijn gezin kan ook niet meer helemaal normaal leven, liet De Jonge doorschemeren. ‘Door alle 
dreigingen aan het huisadres, zijn er behoorlijk wat beperkingen.’ Bron: AD, 6 januari 2022. 

De Duitse regering is van plan een testplicht in de horeca in te voeren 

De Duitse regering is van plan een testplicht in de horeca in te voeren voor mensen die zijn 
gevaccineerd of besmet zijn geweest met Covid-19. Met dit zogeheten 2G-plus-beleid wil 
bondskanselier Olaf Scholz de opmars van de Omikron-variant stuiten, melden Duitse media. 

Met 2G-plus in de horeca hebben zowel gevaccineerde Duitsers als mensen die hersteld zijn 
van een corona-infectie een diezelfde dag afgenomen negatieve test nodig om een café of 
restaurant binnen te komen. Een bewijs van een boosterprik zou ook volstaan, aldus zender 
ARD. 

De overheid en de deelstaatregeringen willen het plan deze maand nog landelijk uitrollen. In 
een aantal deelstaten geldt de 2G-plus-regel al op bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld bij 
sportwedstrijden of in zwembaden. 

Eerder werd al duidelijk dat de regering de quarantaineperiodes korter wil maken, vooral voor 
mensen in cruciale beroepen. Die zouden al na vijf of zeven dagen aan het werk moeten 
kunnen, terwijl dat nu nog veertien dagen is. Bron: AD, 7 januari 2022. 

 

© AP  
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Survivalrun Kootstertille gaat opnieuw niet door vanwege onzekerheden 
corona 

 
De survivalrun in Kootstertille in 2019. Foto: Henk Jan Dijks 

 

De organiserende stichting begon in oktober met de voorbereidingen in de hoop dat het 
evenement begin maart gehouden zou kunnen worden. De situatie rond het coronavirus vindt 
de stichting echter te onzeker en daarom is besloten de run ook dit jaar te annuleren. Onder 
de huidige omstandigheden kan het namelijk niet doorgaan zoals men het voor ogen heeft. 

De stichting richt zich nu op 2023.  Bron: Leeuwarder Courant, 6 januari 2022. 

Voorlopig niet boosteren zonder afspraak in Gelderland 

Vooralsnog moet je in Gelderland nog steeds een afspraak maken voor je boosterprik. Waar je 
elders in het land al zo kan binnenlopen, is daar hier nog geen ruimte voor. 

‘De vaccinatielocaties van GGD Gelderland-Zuid zitten volgende week nog helemaal vol. Ook 
de week erop zijn de locaties nog goed gevuld met afspraken’, laat GGD Gelderland-Zuid 
weten. ‘Vanaf week 3 (vanaf 17 januari) verwachten wij net als andere regio’s een daling van 
de boostervaccinatie afspraken.’ Tot die tijd dus sowieso geen open inloop voor een boosterprik 
daar. 

Ook GGD Noord- en Oost-Gelderland zegt dat de afsprakenslots nog voldoende gevuld zijn. 

GGD Gelderland-Midden kijkt al wel naar de optie om te boosteren zonder afspraak, maar 
kan daar nog niet meer over vertellen. Bron: Omroep Gelderland, 6 januari 2022. 

2674 Gelderse coronabesmettingen 

In Gelderland zijn in de afgelopen 24 uur 2674 mensen positief getest op het coronavirus. Dat 
blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat is net iets meer dan woensdag, toen waren het er nog 2465. 

Landelijk telde het RIVM voor de tweede dag op rij bijna 25.000 besmettingen. Dat is een 
nieuw record. Volgens het ANP zijn door een technische storing niet alle meldingen 
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binnengekomen. In de werkelijkheid kan het aantal positieve tests dus nog hoger zijn dan het 
registreerde 24.700. 

Gelderland kent geen record in het aantal besmettingen. Op 18 november 2021 telde onze 
provincie namelijk 3.624 besmettingen, in de week erna bleef het aantal besmettingen hoog. 

Volgens het RIVM zijn er in Gelderland in de afgelopen 24 uur vijf nieuwe coronapatiënten 
opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er drie registraties van mensen met het 
coronavirus die zijn gestorven. Bron: Omroep Gelderland, 6 januari 2022. 

Gratis naar de boosterlocatie met de bus 

Inwoners van de gemeente Oost Gelre die ouder zijn dan 60 jaar kunnen gratis met de 
buurtbus naar de vaccinatielocatie. Mensen die hier gebruik van willen maken kunnen een 
ritje reserveren via ZOOV op Maat. 

De 60-plussers die met deze dienst naar de priklocatie gaan, mogen één begeleider meenemen. 
In het busje is een chirurgisch mondkapje verplicht (Type II en IIR). 

In de gemeente Oost Gelre is de vaccinatielocatie in Lichtenvoorde, aan de Varsseveldseweg 
8-12. Bron: Omroep Gelderland, 6 januari 2022. 

Actie in Brummen niet van Nederland in Verzet 

De demonstratie in Brummen die op de website van actiegroep Nederland in Verzet is 
aangekondigd, is een lokaal initiatief. Het gaat niet om een demonstratie van Nederland in 
Verzet zelf, zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘Doel van de tocht is juist de verbinding 
te zoeken op een vredelievende wijze ongeacht of men nu wel of niet gevaccineerd is.’ 

De initiatiefneemster is volgens de gemeente op de hoogte dat deze editie van de lichtjestocht 
op de website van Nederland in Verzet is gepubliceerd. Ze verwacht niet meer deelnemers dan 
in Eerbeek, waar eind vorig jaar 45 mensen op af kwamen. Bron: Omroep Gelderland, 6 
januari 2022. 

Curaçao neemt 'time-out' in strijd tegen coronabesmettingen 

Curaçao voert vanaf vrijdag een zogenoemde time-out in om verdere stijging van het aantal 
coronabesmettingen tegen te gaan. Vanaf dan gaan tien dagen lang maatregelen gelden, 
waaronder een avondklok vanaf 22.00 uur. Alle gelegenheden moeten om 21.00 uur dicht. 
Alle geplande activiteiten op het eiland voor de komende tien dagen zijn afgelast, gezamenlijk 
sporten is verboden. Ook gaan de scholen niet aanstaande maandag 10 januari open maar 
een week later. Bron: 1Limburg, 6 januari 2022. 

Vaccinhoofd Janssen: 'Onze booster beschermt goed tegen Omikron' 

Een boosterprik van het coronavaccin van Janssen geeft ook een goede bescherming tegen de 
Omikron-variant van het virus, stelt hoofd vaccinontwikkeling Hanneke Schuitemaker. ‘Wij 
hebben inmiddels onderzoeksresultaten uit Zuid-Afrika gekregen en daar zien we dat het 
Janssen-vaccin een goede bescherming geeft tegen ernstige Covid, ziekenhuisopname en 
overlijden’, zei de viroloog in radioprogramma 1 op 1. Bron: 1Limburg, 6 januari 2022. 

Operaties in ziekenhuis Curaçao uitgesteld door personeelsuitval 

In het CMC-ziekenhuis op Curaçao is vanwege het oplaaiende coronavirus en een 
ernstig personeelstekort geen ruimte meer voor reguliere patiënten op de intensive 
care. Het ziekenhuis annuleert verschillende operaties die de komende dagen staan 
gepland. Honderd met corona besmette personeelsleden bevinden zich momenteel in 
isolatie en ook is er een groep in quarantaine omdat die in contact is geweest met 
besmette personen. Bron: 1Limburg, 6 januari 2022.  
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Werkt de booster beter als je nu een ander vaccin krijgt? 

De boostercampagne is in volle gang. Iedereen krijgt automatisch één van de twee mRNA-
vaccins toegewezen – Pfizer of Moderna. Maar ben je wel goed beschermd als je boostervaccin 
niet hetzelfde is als het vaccin dat je eerder kreeg? 

‘Als je in de eerste ronde Pfizer of Moderna hebt gekregen, maakt het niet vreselijk veel uit 
welke van die twee je nu krijgt’, zegt Ben Van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins en 
vaccinaties aan de Universiteit Leiden. ‘Drie keer Pfizer is in principe even goed als eerst 
tweemaal Moderna en nu een booster met Pfizer. Of andersom.’ 

Volgens de deskundige zijn mensen die eerder AstraZeneca of Janssen kregen eveneens goed 
beschermd met een mRNA-vaccin. ‘Het is juist goed dat we boosteren met Pfizer en Moderna, 
want Janssen en AstraZeneca zijn voor herhaalde boosters net wat minder geschikt.’ 

Ook de Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat beide vaccins goede bescherming bieden. 

Deze conclusies zijn volgens Van der Zeijst getrokken na vele onderzoeken, onder meer door 
het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). ‘Er zijn allerlei combinaties en volgordes 
onderzocht. De werking is vergelijkbaar. Ook qua bijwerkingen ontlopen ze elkaar niet 
noemenswaardig.’ 

Over het algemeen geldt: een week na de booster ben je het best beschermd. Daarna neemt 
de bescherming langzaam af. 

Zelf je vaccin kiezen is er niet bij, bevestigt een RIVM-woordvoerder: ‘Je kunt inderdaad niet 
kiezen. Dat kon in de eerste ronde overigens ook niet. De verdeling van de twee vaccins over 
de priklocaties wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid.’  

Hoogleraar Van der Zeijst valt bij: ‘Het gaat nu om haast maken. Uitzonderingen toestaan zou 
de zaak alleen maar ophouden.’ 

Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen leeftijdsgroepen, zegt het RIVM. Mensen tussen de 
18 en 30 jaar worden bij voorkeur ingeënt met Pfizer; hierbij is de kans 3 tot 5 keer kleiner 
dat jongeren myocarditis (ontsteking van de hartspier) oplopen. Deze bijwerking is zeldzaam 
en komt bij minder dan 1 op 10.000 doses voor. Wie ouder is dan 45, krijgt meestal Moderna. 
Er zijn signalen dat dit vaccin de immuniteit bij deze groep iets meer versterkt. 

Volgens hoogleraar Van der Zeijst krijgen we in maart misschien wel een keuzemogelijkheid: 
dan komt het nieuwe Novavax-vaccin waarschijnlijk beschikbaar. ‘Pfizer en Moderna zijn 
mRNA-vaccins. Sommige mensen hebben daar bezwaar tegen. Novavax is geen mRNA-vaccin, 
maar een eiwitvaccin. Dus misschien kunnen die mensen daar straks wel voor kiezen.’ 

De extra regeldruk op het systeem zou volgens hem meevallen. ‘Tegen die tijd is het 
boosterprogramma wel ongeveer klaar, of in elk geval in rustiger vaarwater. Dat zou ruimte 
moeten geven om die keuze mogelijk te maken.’ Bron: RTL Nieuws, 7 januari 2022. 

Corona bij Leids ziekenhuispersoneel ’niet alarmerend 

Bij het LUMC en bij de Alrijne ziekenhuizen testte de afgelopen week één op de tien 
medewerkers positief op Covid-19. Dat is een stuk lager dan bij het Amsterdam UMC waar 
inmiddels één op de drie medewerkers die zich laat testen positief blijkt te zijn. Beide 
ziekenhuizen beschrijven de situatie op dit moment als ’niet alarmerend.’ Bron: Leidsch 
Dagblad, 5 januari 2022. 
 
OMT: mogelijk eind januari ruimte voor meer versoepelingen 
 
Omdat er nog veel onzekerheid is over 'belangrijke eigenschappen' van de Omikron-variant 
van het coronavirus, denkt het Outbreak Management Team (OMT) niet aan een snelle 
versoepeling van coronamaatregelen, afgezien van het heropenen van de scholen. De 
inschatting van de deskundigen is vooralsnog dat eind januari 'verdere ruimte wordt verwacht 
om maatregelen te versoepelen.’ 
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Tegen die tijd moet de boostercampagne zijn afgerond en de hoop is dat de virusverspreiding 
dan voldoende afneemt. Vrijdag praat het OMT erover verder. Bron: RTV Noord, 4 januari 
2022. 
 
 
Kamer bespreekt pas over twee weken 2G en uitbreiding 3G 
 
De Tweede Kamer spreekt op zijn vroegst op maandag 17 januari over wetsvoorstellen over 
2G-beleid (waardoor alleen toegang wordt gegeven aan mensen die recent een 
coronabesmetting hebben doorgemaakt of gevaccineerd zijn) en de uitbreiding van de 
coronapas. 
 
De Kamer heeft op verzoek van de PVV besloten de behandeling van de voorstellen uit te 
stellen, omdat het ministerie van Volksgezondheid eind volgende week met meer informatie 
over onder meer de Omikron-variant komt. Bron: RTV Noord, 4 januari 2022. 
 
Besmettingsexplosie ziekenhuispersoneel 
 
Het aantal coronabesmettingen onder ziekenhuispersoneel loopt op, vooral onder de 
verpleegkundigen en verzorgenden. De percentages variëren tussen de 10 en 25 procent van 
het geteste personeel, zo blijkt volgens De Telegraaf uit een rondgang langs acht grote 
ziekenhuizen. 
 
'Het loopt in Amsterdam uit de klauwen, net zoals in Londen. Dit is echt een grootstedelijk 
probleem', zegt bestuurder Mark Kramer van het Amsterdam UMC. 'We zien de weerslag van 
de besmettingen onder de Amsterdammers - 40 procent test positief - terug bij ons personeel. 
Daar test inmiddels 1 op de 4 AMC- en VU-medewerkers positief, vaak tot hun verbazing. Een 
week geleden was het nog 1 op de 20. De feestdagen en de besmettelijkere Omikron-variant 
hebben samen gezorgd voor een corona-ontploffing.' 
 
Daarom denkt Kramer al hard na over mogelijke beleidsaanpassingen. 'Als personeel niet 
inzetbaar is, heeft dat een ontwrichtend effect op het dienstrooster. Maar omdat veel positief 
getest personeel geen klachten heeft, denken we eraan om besmet maar symptoomvrij 
personeel toch in te zetten. Volledig beschermd uiteraard.' Bron: De Volkskrant, 6 januari 
2022. 
 
Ziekenhuiscijfers blijven dalen, zelfs in iets hoger tempo 
 
De Nederlandse besmettingscijfers stijgen nu een week, maar dat is nog niet zichtbaar in de 
ziekenhuizen. Het tempo waarin de opnamecijfers dalen neemt zelfs iets toe. 
 
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt over de afgelopen week 146 
opnamen per dag, 19 procent minder dan de week ervoor. Een week geleden daalde de 
opnamecijfers met 13 procent. Het onveranderde tempo betekent niet direct dat de nieuwe 
Omikron-variant milder is. Het duurt altijd even voordat een toename aan positieve tests 
doorwerkt in de ziekenhuiscijfers, bovendien vond deze stijging aanvankelijk vooral plaats bij 
jongeren. Het Outbreak Management Team verwacht dat het aantal nieuwe opnamen half 
januari weer gaat stijgen. 
 
Deze kentering zal waarschijnlijk het eerst en meest zichtbaar worden op verpleegafdelingen. 
Afgelopen week slonk de toestroom hier met 17 procent, van 154 naar 127 dagelijkse nieuwe 
patiënten. Op de ic bedroeg de krimp 27 procent. Hier worden momenteel 18 patiënten per 
dag opgenomen, een week geleden 25. Sinds gisteren zijn in totaal 121 nieuwe opnamen 
gemeld, waarvan 12 op de ic.  
 
214 coronapatiënten hebben het ziekenhuis verlaten, waardoor er nu nog 1.541 aanwezig 
zijn. Dat zijn er 316 minder dan vorige week, een daling van 17 procent. Op de ic is het aantal 
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covid-patiënten teruggelopen met 15 procent, van 492 naar 419. Daarbuiten liggen ook nog 
10 Nederlandse coronapatiënten op een Duitse ic, een week geleden waren dit er 13. Bron: De 
Volkskrant, 6 januari 2022. 
 
Ongevaccineerde basketballer Irving viert rentree in NBA bij Nets 
 
De Amerikaanse basketballer Kyrie Irving, die weigert om zich te laten vaccineren tegen het 
coronavirus, heeft zijn eerste speelminuten van dit seizoen gemaakt in de NBA. De 29-jarige 
Irving speelde met 22 punten direct een belangrijke rol in de gewonnen uitwedstrijd tegen 
Indiana Pacers (129-121). Irving laat zich niet vaccineren omdat hij 'de vrijheid wil hebben 
om te doen wat voor mij het beste is', zei hij vorig jaar. 
 
De clubleiding besloot in oktober dat Irving officieel geen onderdeel van de ploeg is zolang hij 
slechts op parttimebasis (in uitwedstrijden) inzetbaar is. Vanwege een flink aantal 
besmettingen met het coronavirus binnen de selectie besloten de Nets onlangs om hem toch 
weer bij de groep te halen, in plaats van tijdelijk een speler van buiten de club aan te trekken. 
 
De Amerikaan, geboren in Australië, mag zonder coronaprik sowieso geen wedstrijden spelen 
in New York, de thuisbasis van Brooklyn Nets. In New York staan de autoriteiten niet toe dat 
ongevaccineerden aan binnensport doen. Dat betekent dat Irving, zolang hij ongevaccineerd 
is, niet voor de Nets kan uitkomen in thuiswedstrijden. Bron: De Volkskrant, 6 januari 2022. 
 

 

AFP - Kyrie Irving tijdens zijn eerste wedstrijd in maanden tegen de Indiana Pacers 
 
Djokovic komt definitief Australië niet in 
 
Novak Djokovic krijgt definitief geen toegang tot Australië. De ongevaccineerde tennisser leek 
vrijstelling te krijgen voor de regeling dat alle deelnemers aan de Australian Open gevaccineerd 
moeten zijn, maar zijn werkvisum staat dat niet toe. Toen Djokovic woensdag voet op 
Australische bodem zette, kwam dat aan het licht. Dat heeft de Australische premier Scott 
Morrison tijdens een persconferentie bekendgemaakt. 
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De advocaten van Djokovic proberen het besluit aan te vechten. Desalniettemin wordt 
verwacht dat Djokovic donderdag weer op het vliegtuig stapt. Bron: De Volkskrant, 6 januari 
2022. 
 
Uitreiking Grammy Awards uitgesteld vanwege oplopende besmettingen 
in Los Angeles 
 
De uitreiking van de prestigieuze Grammy Awards, de 'oscars' van de muziekwereld, is 
uitgesteld. Vanwege de oplopende besmettingen door de omikronvariant kan er op 31 januari 
geen veilig evenement plaatsvinden. Daarom worden de Grammy's voor de tweede jaar op rij 
uitgesteld. Een geschikte nieuwe datum moet nog gevonden worden. 
 
De Grammy's zullen net als vorig jaar gehost worden door Trevor Noah. De grootste 
kanshebber om in de prijzen te vallen dit jaar is Jon Batiste, met elf nominaties. Justin Bieber, 
Doja Cat en H.E.R. volgen op gepaste afstand met ieder acht nominaties. 
 
Zij zullen eerst moeten afwachten of het virus de kop wordt ingedrukt. De afgelopen dagen 
werden er nog gemiddeld zo'n 12.000 besmettingen per dag in Los Angeles County 
geregistreerd. Bron: De Volkskrant, 6 januari 2022. 
 
Kappersbranche verwacht lockdownkapsels van nieuwe bewindslieden 
Rutte IV op bordesfoto 
 
Brancheorganisatie ANKO gaat ervan uit dat er geen kortgeknipte coupes te bewonderen zijn 
op het bordes, wanneer Rutte IV geïnstalleerd zal worden. 'Dat zou een heel slecht signaal zijn 
naar de kappers', zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. 
 
'Als het haar er duidelijk gekapt uitziet, dan hebben de bewindslieden wat uit te leggen. 
Bovendien hebben professionele kappers daar een heel goed oog voor. Maar we gaan ervan uit 
dat dat niet zo is en zij zich keurig aan de regels houden.' 
 
De kappersbonden wensen de nieuwe bewindslieden 'sterkte', nu zij door de lockdown er 
waarschijnlijk niet op hun best uit zullen zien, wanneer 's lands cameraploegen uit zullen 
rukken voor de traditionele bordesfoto. Bron: De Volkskrant, 6 januari 2022. 
 
Kuipers: 'we moeten naar een langetermijnbeleid voor Covid' 
 
De aanstaande minister van Volksgezondheid wil inzetten op 'het behoud, de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van de zorg.’ Dat zei hij na afloop van een gesprek met formateur Mark Rutte. 
Daarnaast moet er 'een langetermijnbeleid voor Covid' komen. 
 
Kuipers is de eerste arts sinds Els Borst (1994-2002) die minister van Volksgezondheid wordt. 
Medische expertise zal volgens Kuipers het verschil kunnen maken 'om een beeld in de 
toekomst' te kunnen werpen. 
 
Hoe hij precies invulling gaat geven aan zijn ministerschap, daar liet Kuipers zich nog weinig 
over uit. Hij gaf wel een tipje van de sluier: 'inzetten op preventie, langetermijnbeleid, het 
behoud van personeel, opleiden: dat zijn echt belangrijke onderwerpen waar ik heel graag 
mijn schouders onder wil zetten namens de partij.' Bron: De Volkskrant, 6 januari 2022. 
 
Britse scholen en verzorgingshuizen sluiten noodgedwongen deuren door 
tekort aan personeel 
 
Verschillende scholen in Groot-Brittannië hebben hun leerlingen gevraagd thuis te blijven, 
omdat ze niet voldoende personeel hebben om de lessen te laten doorgaan. Dat schrijft de 
Independent Door de grote besmettingsgolf die de Omikron-variant veroorzaakt zitten veel 
leraren ziek of in quarantaine thuis. Onderwijsinstellingen waarschuwen dat er de komende 
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weken nog veel meer schoolsluitingen aan zitten te komen, die tot een ernstige verstoring van 
het Britse onderwijssysteem kunnen zorgen. 
 
Ook verzorgingstehuizen kampen met personeelstekorten. The Guardian schrijft dat 
honderden Britse verzorgingstehuizen tot nader order geen nieuwe bewoners meer kunnen 
verwelkomen. Deels komt dat doordat het personeel thuis zit met corona, maar deels ook 
doordat de Britse regels voorschrijven dat tehuizen met teveel besmettingen geen nieuwe 
bewoners mogen aannemen. Het gevolg is dat deze mensen niet vanuit de toch al overbelaste 
ziekenhuizen kunnen doorstromen. Bron: De Volkskrant, 6 januari 2022. 
 
Verenigd Koninkrijk versoepelt testbeleid: geen PCR-test meer nodig na 
positieve sneltest 
 
Britten die een sneltest hebben gedaan waarvan de uitkomst positief is, hoeven niet langer 
daarna ook een PCR-test te laten doen. Dat heeft de Britse nationale 
gezondheidsdienst UKHSA bekendgemaakt. Besmette personen kunnen dan meteen in 
zelfisolatie, zodat de totale tijd dat ze in quarantaine zitten wordt verkort. De nieuwe regel 
gaat op 11 januari in. 
 
Volgens de UKHSA is de kans dat een sneltest een vals-positieve uitkomst geeft erg klein, 
omdat de snelle testen betrouwbaar zijn en omdat het aantal besmettingen vanwege de nu 
dominante Omikron-variant erg hoog ligt. De overgrote meerderheid van de mensen die een 
positieve sneltest krijgt, kan er vanuit gaan dat hij of zij ook daadwerkelijk besmet is met het 
coronavirus, aldus de gezondheidsdienst. 
 
Volgens de BBC wil de Britse overheid verder de testplicht voor inkomende reizigers gaan 
schrappen. Nu moet iedereen die naar het VK wil reizen nog een negatieve test van maximaal 
48 uur oud kunnen tonen. Bron: De Volkskrant, 6 januari 2022. 
 
Franse regering verwacht aanhoudende ‘supersonische’ toename van 
aantal besmettingen 
 
De ‘supersonische’ toename van het aantal coronabesmettingen in Frankrijk zal de komende 
dagen blijven aanhouden. Dat zegt de Franse regeringswoordvoerder Gabriel Attal. Er zijn 
volgens hem nog geen tekenen van een trendbreuk. In verschillende delen van Frankrijk, 
waaronder de regio rond Parijs, bereiken de besmettingscijfers ‘stratosferische niveaus’, aldus 
Attal. Hij waarschuwt dat de situatie in de Franse ziekenhuizen in de komende weken verder 
kan verslechteren. 
 
Attal herhaalde het standpunt van de Franse regering nog eens dat de boostervaccinaties de 
belangrijkste bescherming tegen het virus vormen. Bron: De Volkskrant, 6 januari 2022. 
 
Recordaantal besmettingen in Israël 
 
Ondanks reisrestricties en een snelle boostercampagne heeft Israël gisteren een recordaantal 
nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Met 11.978 nieuwe besmettingen gaat het om het 
hoogste aantal op een dag gerapporteeerde besmettingen sinds het begin van de coronacrisis, 
zo maakte de regering vandaag bekend. De zeer besmettelijke Omikron-variant is de drijvende 
kracht achter deze nieuwe besmettingsgolf. 
 
Israël is net begonnen met een vierde vaccinatieronde voor zestigplussers, zorgmedewerkers 
en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Volgens premier Bennett zou uit eerste 
onderzoeksresultaten zijn gebleken dat het aantal antistoffen tegen het coronavirus 
vervijfvoudigt bij mensen die een tweede boosterprik krijgen. Bron: De Volkskrant, 6 januari 
2022. 
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In Israël is vandaag een nieuw besmettingsrecord bereikt 
 
In Israël is vandaag een nieuw besmettingsrecord bereikt, vanwege de snelle verspreiding van 
Omikron. De afgelopen 24 uur werden er 11.978 besmettingen geregistreerd, ondanks allerlei 
reisrestricties en quarantaineverplichtingen.  
 
Door de snelle verspreiding overweegt Israël een vierde vaccinatie voor 60-plussers en mensen 
met zwak immuunsysteem. Premier Naftali Bennett zei gisteren dat eerste 
onderzoeksresultaten laten zien het aantal antistoffen vervijfvoudigd bij mensen die een vierde 
prik hebben gehad. Bron: AD, 5 januari 2022. 
 
Nachtleven Sint-Maarten eerder dicht vanwege vele besmettingen 
 
Uitgaansgelegenheden op Sint-Maarten moeten vanaf woensdag om 01.00 uur sluiten. Dat 
heeft de regering dinsdag (lokale tijd) bekendgemaakt. Het is een gevolg van de snelle stijging 
van het aantal coronabesmettingen op het eiland. 
 
Dinsdag waren 826 besmettingen geregistreerd, op 30 december waren dat er nog 448 en op 
24 december 101. Een week daarvoor betrof het nog maar 48 gevallen. Minister van 
Gezondheid Omar Ottley zegt dat door de snelle stijging de gezondheidszorg weer onder druk 
komt te staan. Nu liggen er maar twee coronapatiënten in het ziekenhuis, maar er wordt 
rekening mee gehouden dat het aantal kan oplopen. 
 
Eerder deze week werd een oproep gedaan aan verplegers die momenteel niet werken in de 
zorg of al gepensioneerd zijn om zich te melden. Ze zijn nodig om mee te helpen bij het 
achterhalen van infectiebronnen van covid-19 en het nalopen van contacten die 
coronapatiënten hebben gehad. 
 
Het aantal mensen op Sint-Maarten dat zich heeft laat vaccineren ligt nog onder de 45 procent 
van de totale bevolking. Ottley deed dinsdag opnieuw een beroep op de bevolking om zich 
alsnog te laten vaccineren. Mensen die al twee keer zijn gevaccineerd kunnen ook al een 
boostershot halen. Bron: De Volkskrant, 5 januari 2022. 
 
GGD Twente gaat als een speer: ‘Binnen twee weken alle 18-plussers die 
dat willen geboosterd’  
 
Twente maakt tegenwoordig meters met de boostercampagne. Zoals het nu gaat kunnen alle 
18-plussers uit deze regio binnen twee weken hun boosterprik hebben ontvangen. „We liggen 
voor op schema.’ 
 
Tot nu toe zijn er bij de vaccinatielocaties in Enschede, Nijverdal en Almelo zo’n 170.000 
boosterprikken gezet.  Sinds deze week kan iedereen van 18 jaar een afspraak voor een 
boostervaccinatie inplannen. In totaal moeten zo’n 300.000 18-plussers uit Twente de extra 
vaccinatie tegen corona ontvangen. Landelijk is het streven om iedereen die dat wil voor eind 
januari van het boostervaccin te voorzien. „Dat lukt ons hier zeker. Als het zo doorgaat hebben 
we binnen twee weken alle 18-plussers geboosterd’, zegt een woordvoerder van GGD Twente. 
 
Het voorlopen op schema is volgens hem onder andere te danken aan de opening van de extra 
vaccinatielocatie in De Grolsch Veste in Enschede. Hier, in het stadion van FC Twente, is het 
prikken net iets anders georganiseerd dan gebruikelijk. Waar elders mensen een voor een 
plaatsnemen op stoelen in afgeschermde kamertjes,  worden hier telkens rijtjes van zes 
mensen gevormd. Vervolgens komt de GGD-medewerker met de vaccins langs om de prikken 
te zetten. „Iedere ‘prikker’ kan zo, per uur, twintig mensen meer een vaccin toedienen.’ 
 
Tot nu toe kan er in Twente alleen op afspraak een boosterprik worden gehaald. In plaatsen 
als Leeuwarden en Venray werken GGD-locaties met vrije inloop, waarbij zonder afspraak 
vooraf een booster gehaald kan worden. De betreffende GGD’s hebben in die steden dagelijks 
overcapaciteit. Zo’n vrije inloop is in Twente nog niet aan de orde, omdat alle beschikbare 
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tijdstippen nog volop worden benut. „Als het aantal afspraken terugloopt, dan gaan wij de 
deuren ook openzetten voor mensen zonder afspraak, net zoals we dat voor mensen die alsnog 
een eerste of tweede vaccinatie halen, ook doen.’  
 
Vanaf maandag 10 januari kunnen mensen overigens wel zonder afspraak de overgebleven 
vaccins van die dag halen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor via de website 
prullenbakvaccin.nl aanmelden. Zij krijgen dan op hun telefoon een pushbericht met de 
melding wanneer er op welke locatie restvaccins beschikbaar zijn. Vanaf 16.10 uur kunnen 
ze zich dan op de betreffende plek melden. Wel geldt het principe wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Het risico bestaat dus ook dat iemand voor niets de gang naar de priklocatie maakt. 
Bron: Tubantia, 6 januari 2022.  
 
Twentse coronacijfers: 942 nieuwe besmettingen, geen nieuwe 
sterfgevallen 
 
In Twente zijn het afgelopen etmaal 942 mensen positief getest op het coronavirus. Er 
waren geen nieuwe sterfgevallen door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM 
donderdagmiddag bekendmaakte. Landelijk werden 24.700 nieuwe besmettingen 
vastgesteld.  
 
Volgens het RIVM kunnen de daadwerkelijke cijfers deze donderdag hoger liggen vanwege een 
technische storing, waardoor sommige rapportages niet volledig zijn doorgekomen. 
 
Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in Twente is 700,1 positieve tests per dag (vorige 
week 415,3). In die periode zijn 4901 besmettingen geregistreerd, 1994 meer dan vorige week 
donderdag toen het aantal nog op 2907 stond. Woensdag werden 948 nieuwe besmettingen 
geteld.  
 
Vandaag komen de meeste meldingen uit de gemeenten Enschede (189), Hengelo (103) en 
Almelo (94). Binnen de regio is Tubbergen met 86 gevallen, omgerekend naar 100.000 
inwoners, de gemeente met de hoogste besmettingsfactor (403,5). Voor de hele regio Twente 
is dat cijfer vandaag 149,1.  
 
Daarmee staat de regio tiende 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 170 nieuwe besmettingen gemeld: Berkelland 
(68), Oost Gelre (53), Winterswijk (36), Aalten (13). In dit deel van de Achterhoek werden geen 
aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 24.700 nieuwe 
besmettingen in het afgelopen etmaal, 110 meer dan woensdag. Toen werden er 24.590 
positieve tests gemeld. 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald. Er zijn nu 1551 mensen met corona 
opgenomen, 93 minder dan woensdag. Het merendeel ligt op de verpleegafdeling. Op de 
intensive care worden 429 patiënten (waarvan 10 in Duitsland) behandeld vanwege corona, 
30 minder dan gisteren. Deze cijfers zijn vanmiddag door het LCPS (Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding) bekendgemaakt. 
 
Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 06-01-2022 
 
Twente 
- Enschede (189) 
- Hengelo (103) 
- Almelo (94) 
- Tubbergen (86) 
- Dinkelland (67) 
- Hof van Twente (61) 
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- Haaksbergen (50) 
- Oldenzaal (48) 
- Rijssen-Holten (47) 
- Borne (46) 
- Losser (39) 
- Wierden (38) 
- Twenterand (36) 
- Hellendoorn (33) 
- Gemeente onbekend (5) 
 
Achterhoek 
- Berkelland (68) 
- Oost Gelre (53) 
- Winterswijk (36) 
- Aalten (13) 
 

Bron: Tubantia, 6 januari 2022. 

Kerstmis in januari: dit is waarom de Armeense gemeenschap in Almelo 
nu bidt voor dierbaren 

Kerstmis is achter de rug, zou je denken. Maar leden van de Armeens Apostolische Kerk vieren 
het op 6 januari, met Driekoningen. Gelovigen kwamen donderdag naar de Almelose kerk om 
tijdens een kort bezoek een kaarsje aan te steken en te bidden. ‘Voor iedereen die het nodig 
heeft.’ 

‘Surb Tsnund’, letterlijk te vertalen als heilige geboorte, is in de Armeens Apostolische Kerk 
het feest van de geboorte en doop van Jezus Christus en wordt jaarlijks op 6 januari gevierd.  

 
Pastoor Mashtots Baghdasaryan geeft zijn zegen. © Wouter De Wilde  

Het jaar 2021 was een heftig jaar voor de geloofsgemeenschap. En dat kwam niet alleen door 
corona. Twee geliefde Armeense vrouwen werden vermoord; heel Almelo was er kapot van. ‘Het 
was een zwarte vrijdag’, zegt Der (pastoor) Mashtots Baghdasaryan over de gebeurtenissen in 
september. Zonund Kardanakyan (70) en haar nichtje Maral Dermovsesian (52) kwamen toen 
om het leven, volgens justitie door toedoen van ‘kruisboogschutter’ Kenzo K.. Bron: Tubantia, 
6 januari 2022.  
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Het OMT komt vrijdag weer bijeen om te praten over de coronapandemie 

Het Outbreak Management Team (OMT) komt vrijdag weer samen om te praten over de 
coronapandemie. Daarop volgt dan een nieuw advies aan het kabinet. Dat beslist volgende 
week over wat er moet gebeuren met de coronamaatregelen. 

Het virus verspreidt zich momenteel weer rap in Nederland. Vorige week steeg volgens het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het aantal nieuwe positieve 
testuitslagen met 35 procent vergeleken met de week daarvoor. Deze week werd het hoogste 
dagcijfer gemeld sinds het begin van de registratie van de coronabesmettingen.  

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zei woensdag al dat een verdere stijging van het aantal 
coronagevallen afhangt van onder meer de maatregelen die het kabinet neemt. Ze wees er 
echter ook op dat de Omikron-variant van het virus zich ondanks de al geldende lockdown 
verspreidt. ‘Dus het aantal gevallen gaat sowieso toenemen.’ 

Het kabinet besloot deze week na advies van het OMT al dat de scholen in het basis- en 
voortgezet onderwijs na de kerstvakantie weer open mogen voor alle leerlingen. Studenten aan 
de universiteiten, hogescholen en in het mbo moeten het voorlopig nog wel doen met online 
onderwijs. Bron: AD, 7 januari 2022. 

Het aantal coronabesmettingen onder ziekenhuispersoneel loopt op 

Het aantal coronabesmettingen onder ziekenhuispersoneel loopt op, vooral onder de 
verpleegkundigen en verzorgenden. De percentages variëren tussen de tien en vijfentwintig 
procent van het geteste personeel, zo blijkt volgens De Telegraaf uit een rondgang langs acht 
grote ziekenhuizen. 

‘Het loopt in Amsterdam uit de klauwen, net zoals in Londen. Dit is echt een grootstedelijk 
probleem’, zegt bestuurder Mark Kramer van het Amsterdam UMC. ‘We zien de weerslag van 
de besmettingen onder de Amsterdammers - veertig procent test positief - terug bij ons 
personeel. Daar test inmiddels één op de vier AMC- en VU-medewerkers positief, vaak tot hun 
verbazing. Een week geleden was het nog één op de twintig. De feestdagen en de 
besmettelijkere Omikron-variant hebben samen gezorgd voor een corona-ontploffing.’ 

Daarom denkt Kramer al hard na over mogelijke beleidsaanpassingen. ‘Als personeel niet 
inzetbaar is, heeft dat een ontwrichtend effect op het dienstrooster. Maar omdat veel positief 
getest personeel geen klachten heeft, denken we eraan om besmet maar symptoomvrij 
personeel toch in te zetten. Volledig beschermd uiteraard.’ Bron: AD, 7 januari 2022. 

Waarom Nederlanders de boosterprik (voorlopig) aan hen voorbij laten 
gaan 

De een wacht op het moment waarop het niet meer te vermijden is, de ander wil de boosterprik 
het liefst zo lang mogelijk uitstellen zodat er voor de zomervakantie niet nog een prik in hoeft. 
Hoe lager de leeftijd, hoe minder belangstelling er is de booster te nemen.  

‘Mijn lichaam zal sterk genoeg zijn om de corona te overleven en niet in het ziekenhuis te 
komen’, zegt Deborah Verburgt uit Nijmegen. Mede omdat ze er makkelijk mee naar festivals 
kon, heeft ze de eerste twee prikken wel genomen. De derde laat ze voorlopig aan zich voorbij 
gaan. ‘Ik zal me pas laten boosteren op het moment dat mijn baan echt op het spel staat.’ 
Bron: AD, 7 januari 2022. 

In Denemarken zien ze Omikron als het begin van het einde van de crisis 
 
De Omikron-variant van het coronavirus zou ons uiteindelijk het ticket richting de uitgang 
van de crisis kunnen opleveren, zegt Rudi Westendorp, de Nederlandse hoogleraar 
ouderengeneeskunde die in Denemarken woont en werkt. ‘De cijfers die ik hier zie, lijken echt 
gunstig.’ 
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Deze week reisde Rudi Westendorp vanuit Nederland naar Denemarken, waar hij hoogleraar 
is aan de universiteit van Kopenhagen. ‘Ik vertrok in Nederland om een uur of vijf, zes ‘s 
avonds, het was doodstil op straat. Later op de avond stapte ik in Kopenhagen uit de metro, 
en daar was nog genoeg leven in de brouwerij. De winkels zijn open, de koffietentjes, de cafés. 
Wel met coronapas en op sommige plekken mondkapjes, en 's avonds na tien uur mag er geen 
alcohol meer worden geschonken. Maar toch, het was wel een opvallend verschil.’ Bron: AD, 
7 januari 2022. 

 

 

© Reuters 
 
Gezin De Jonge krijgt dagelijks te maken met bedreiging: ‘Het kruipt 
thuis onder je huid’ 
 
Vertrekkend coronaminister Hugo De Jonge heeft tegenwoordig letterlijk dagelijks te maken 
met bedreigingen en intimidatie, ook veelal rond zijn huis. ‘Afgelopen tijd is er eigenlijk iedere 
dag een incident geweest. Iedere dag’, zegt hij in het praatprogramma Op1. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om mensen die aanbellen. 
 
Deze week werd een man opgepakt voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag, die leuzen riep 
en met een grote fakkel rondliep. De huisadressen van een aantal ministers worden op sociale 
media gedeeld. ‘Het kruipt toch onder je huid, thuis. Dat wil je niet’, zegt De Jonge daarover.  
 
Recent werd voor zijn huis een politiepost geplaatst. Daar voelt hij zich wel wat veiliger door. 
‘Er wordt ongelooflijk goed op onze veiligheid gepast door de politie en de veiligheidsdiensten. 
Het is fantastisch dat je op hun inzet mag rekenen’, aldus de demissionaire bewindsman, die 
in het nieuwe kabinet woonminister wordt. 
Zijn gezin kan ook niet meer helemaal normaal leven, liet De Jonge doorschemeren. ‘Door alle 
dreigingen aan het huisadres, zijn er behoorlijk wat beperkingen. Het gaat nu goed, maar het 
is een heel heftige tijd geweest. Dat heeft ons thuis gelukkig een hecht team gemaakt. Dat is 
de mooie kant ervan.’ 
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De afgelopen weken vonden er enkele incidenten plaats bij het huis van de minister. Zo werd 
er onder meer een verdacht pakket bezorgd en belde een coronademonstrant aan die ‘in 
gesprek wilde’ met De Jonge. De directe aanleiding voor de politiepost bleef onduidelijk. 

Het adres van De Jonge circuleert sinds een aantal maanden op sociale media zoals Twitter. 
Daar wordt ook opgeroepen om hem post toe te sturen. 

Gedurende het ambt heeft De Jonge meerdere keren aangifte gedaan van bedreiging of 
intimidatie. Het meest aansprekende voorbeeld was een tweet waarin gesuggereerd werd 
dat een galg voor hem klaarstond. De foto van de galg gemaakt tijdens een demonstratie tegen 
de coronamaatregelen in Amsterdam. 

Later ging er een tweede afbeelding op sociale media rond waarin de minister op de grond met 
bebloed verband om zijn hoofd lag, alsof hij zojuist was neergeschoten. De afbeelding was een 
bewerking van de foto van de doodgeschoten politicus Pim Fortuyn op het Mediapark in 
Hilversum uit 2002. Diens gezicht was vervangen door dat van De Jonge. 

 

 
De Jonge bij OP1 © OP1 

De demissionair minister deed aangifte nadat hij de foto zelf onder ogen had gekregen. ‘Ik 
werd hier wel bang van’, had hij volgens de politierechter bij de politie verklaard. ‘Bang dat 
anderen werden aangezet om iets te doen tegen mij.’ 

In november ging Huig Plug, een omstreden coronademonstrant, de gevangenis in nadat hij 
een foto plaatste van twee lijkzakken naast een auto in het bos, met daarbij de tekst ‘Sorry 
mensen! De persconferentie gaat niet door vanavond.’ Hij plaatste het bericht een half uur 
voor de persconferentie waarin nieuwe coronamaatregelen werden aangekondigd door Rutte 
en De Jonge. 

Volgens verschillende partijen in de Tweede Kamer gaat het alle perken te buiten dat het huis 
van De Jonge extra beveiligd moet worden na dreigementen. ‘Buitengewoon naar en totaal 
onacceptabel’, twitterde Attje Kuiken (PvdA). ‘Het is om ons als land diep voor te schamen’, 
aldus Corinne Ellemeet (GroenLinks). ‘Dat het nodig is om een politiepost te plaatsen voor het 
huis van een minister die al twee jaar lang dag en nacht werkt. Een schande is het.’ 

Farid Azarkan van DENK vindt het ‘idioot dat we ministers moeten beschermen.’ Hij twittert 
ook: ‘Blijf met je fikken van @hugodejonge af!’ CDA-Kamerlid Joba Van den Berg vindt het 
‘heel erg’ dat de extra politiemaatregelen nodig zijn en Liane Den Haan (Fractie Den Haan) 
noemt het ‘in- en intriest.’ Bron: AD, 7 januari 2022. 
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Minister De Jonge doet aangifte van ‘bedreigende’ galgtweet 

Demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) heeft aangifte gedaan van bedreiging 
na een tweet waarin gesuggereerd werd dat een galg voor hem klaarstond. De twitteraar wordt 
door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van bedreiging.  

De foto van de galg werd afgelopen weekeinde gemaakt tijdens een demonstratie tegen de 
coronamaatregelen in Amsterdam. Tijdens de demonstratie waaraan naar schatting 20.000 à 
25.000 mensen meededen en die verder rustig verliep, duwde één van de demonstranten een 
metershoge galg voort op een rollator. Bron: AD, 4 oktober 2021. 

 

Acht weken cel voor montagefoto doodgeschoten minister De Jonge 
 
Voor het bedreigen van demissionair minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) op Facebook 
is een 29-jarige man uit Rijnsburg woensdag tijdens een snelrechtzitting veroordeeld tot acht 
weken cel, waarvan vier weken voorwaardelijk. 
 
Verdachte Barry K. plaatste op 9 november een montagefoto onder een Facebookbericht dat 
Hugo de Jonge op zijn persoonlijke Facebookpagina zette. Op de afbeelding lag de minister op 
de grond met bebloed verband om zijn hoofd, alsof hij zojuist is neergeschoten. De afbeelding 
was een bewerking van de foto van de doodgeschoten politicus Pim Fortuyn op het Mediapark 
in Hilversum uit 2002. Diens gezicht was vervangen door dat van De Jonge. 
 
De demissionair minister deed aangifte nadat hij de foto zelf onder ogen had gekregen. „Ik 
werd hier wel bang van’, had hij volgens de politierechter bij de politie verklaard. ‘Bang dat 
anderen werden aangezet om iets te doen tegen mij.’ 
 
Volgens de Rijnburger had hij „nooit de bedoeling om iemand te bedreigen, zeker minister De 
Jonge niet’, zo vertelde hij de rechter in Den Haag. Volgens K. wilde hij de „lolbroek’ uithangen 
en had hij niet gedacht dat de minister het beeld zelf zou zien. ‘Ik plaatste de foto in een 
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opwelling. Ik heb er nog geen tien seconden over nagedacht. Ik had er verder geen bedoelingen 
bij. Meer dan dom. Ik had het zeker niet gedaan als ik er beter over had nagedacht.’ 
 
De rechter vroeg K. of hij zich kon voorstellen dat de afbeelding mensen op een idee kon 
brengen. ‘Ik zou zelf niet getriggerd worden door zo’n beeld. Ik wilde niemand opruien.’ 
 
De officier van justitie vond dat K. ‘op zeer kwalijke en schokkende wijze een bericht op 
Facebook had geplaatst.’ Ze vond een celstraf van drie maanden, waarvan een maand 
voorwaardelijk, op zijn plaats. De advocaat vroeg om vrijspraak. ‘Ongepast en onsmakelijk, 
maar geen bedreiging’, vond ze. 
 
De rechter sprak K. vrij van opruiing, maar achtte hem schuldig aan bedreiging van De Jonge. 
‘De maatschappij heeft het al moeilijk. U hebt de grens in ruime mate overschreden. Uitermate 
onsmakelijk en dat is nog de minste kwalificatie daarvoor.’ 
 
K. hoorde het vonnis hoofdschuddend aan. ‘Dat meen je niet toch’, zei hij zachtjes in de 
microfoon. De Rijnsburger en zijn advocaat gaan mogelijk in hoger beroep. Bron: De Telegraaf, 
25 november 2021. 
 
Complotdenker’ mag niet meer binnen 50 meter van Rutte en De Jonge 
komen 
 
Huig Plug was een klokkenluider uit het gevangeniswezen. Nu is hij een volhardende 
complotdenker die woensdag voor de rechter moest komen voor het bedreigen van 
demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Hij kreeg 2,5 maand cel en moet, als hij 
nog een keer binnen vijftig meter van de bewindslieden komt, een week naar de gevangenis. 
 
Voor de rechtbank Den Haag stonden woensdagmiddag enkele tientallen mensen met een 
spandoek #FreeHuig. De politie moest hen met drang en knuppels van de ingang van de 
rechtbank weghouden. ‘s Ochtends vloog er al een vliegtuigje door de lucht met een sleep 
erachter: Niet Vergeten Huig Plug. Geregeld en betaald door sympathisanten van de man uit 
Katwijk. In de rechtszaal riep een van die aanhangers ‘vuile hufter’ naar de officier van justitie. 
Hij moest de zaal uit. 

Voor de een is Huig Plug (53) een ware klokkenluider. Een voormalige gevangenismedewerker 
die misstanden in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen aan het licht bracht en zich 
daarna op een nog veel groter vermeend complot richtte: dat van de pedo-sadistische elite. In 
die werkelijkheid bestaat er in Nederland een netwerk van hooggeplaatsten die kinderen op 
rituele wijze seksueel misbruiken en vermoorden. Dat misbruik wordt door dezelfde elite niet 
onderzocht en in de doofpot gestopt. Sinds een drietal andere mannen (Micha Kat, Joost 
Knevel en Wouter Raatgever) die deze theorie volhardend naar buiten brengen, vastzitten voor 
opruiïng en bedreiging is Plug de meest zichtbare verkondiger van dit verhaal. Een verhaal 
dat talloze malen wordt gedeeld in gelijkgestemde Telegram-groepen en Twitter-tijdlijnen. 

Voor heel veel anderen is Plug een complotdenker die zonder bewijs mensen beschuldigt van 
gruwelijke misdaden en een man die op hinderlijke wijze mensen belaagt. Hij achtervolgde de 
afgelopen maanden verschillende bewindslieden onder wie premier Rutte en hoge ambtenaren 
op het Binnenhof en bij ministeries, steeds vragen stellend over het complot waar hij zelf heilig 
in gelooft. In oktober moest hij op last van de rechtbank in Rotterdam een aantal tweets en 
video’s verwijderen over een rechter. Plug beschuldigde de rechter en haar echtgenoot van 
machtsmisbruik, kindermisbruik en deelname aan een pedonetwerk. Hij riep die 
beschuldigingen onder meer hardop, buiten voor haar huis. Bewijs dat zijn aantijgingen 
kloppen, kon hij niet overleggen. 

Woensdag moest Plug voor de rechtbank in Den Haag verschijnen voor het bedreigen van de 
demissionaire premier Rutte en minister De Jonge. Daarbij ging het hem niet zo zeer om de 
vermeende pedo-elite, maar om de coronamaatregelen. Plug plaatste op 2 november, een half 



242 
 

uur voordat Rutte en de Jonge een coronapersconferentie zouden houden, een foto waarop 
twee lijkzakken naast een in het bos geparkeerde stationcar liggen. ‘Geen persconferentie 
vanavond, sorry mensen’, stond er bij de foto. Plug werd een paar dagen later aangehouden 
en zit sindsdien vast. 

 

De Katwijker bevestigde de foto te hebben geplaatst. ‘Ik heb die foto niet zelf gemaakt, het zal 
een beeld uit een crimi zijn ofzo. Het plaatje ging die dag veel rond op social media. Als Hans 
Teeuwen het had geplaatst, was het grappig geweest. Maar ik zit nu al 300 uur in isolatie 
vast. Bizar. Een internationaal schandaal. De waarheid wordt vermoord.’ Plug zegt ‘geen 
kwade bedoelingen te hebben’ en tegen geweld te zijn. ‘Ik wil alleen dingen aankaarten.’ 

Het Openbaar Ministerie ziet dat anders. Rutte en De Jonge voelden zich bedreigd en deden 
aangifte. ‘Wat meespeelt is dat Plug vaak op het Binnenhof te vinden is. Kritiek hebben mag, 
maar hij schuift op richting extremisme. Hij brengt premier Rutte in verband met een pedo-
netwerk. Plug heeft ook veel invloed op zijn achterban, dat is hier buiten ook te zien en te 
horen.’ Het OM eiste daarom drie maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. Ook wil justitie 
dat Plug uit de buurt van Rutte en De Jonge blijft, voor iedere keer dat hij wel contact zoekt, 
zou hij een week in de cel moeten. 

Plugs advocaat stelde dat de Katwijker Rutte en De Jonge niet wilde bedreigen. ‘Het plaatje is 
ook door veel anderen gedeeld. Ook door accounts met 160.000 volgers. Die zijn niet voor de 
rechter gedaagd.’ Hij vroeg om vrijspraak. 
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De rechtbank vond niet dat er sprake was van willekeur. ‘U plaatste deze tweet vlak voor de 
persconferentie. De spanning in de samenleving liep al hoog op. Dit plaatje was geen grap, 
maar bedreigend.’ De rechter veroordeelde Plug tot tien weken cel, waarvan vier weken 
voorwaardelijk. Bron: AD, 25 november 2021. 

 

De bekende activist en zelfbenoemd klokkenluider Huig Plug uit Katwijk wordt aangehouden 
op het Plein, naast het Binnenhof in Den Haag © ANP  

De bekende activist en zelfbenoemd klokkenluider Huig Plug uit Katwijk is donderdagochtend 
aangehouden op het Plein, naast het Binnenhof in Den Haag. In een video op zijn 
Twitteraccount, kort daarvoor geplaatst, vertelt hij de kijkers nog ditmaal niet opgepakt te 
willen worden en op afstand te blijven van politici, maar slechts aanwezig te zijn om ’te 
registreren wat jullie niet zien.’  

De 53-jarige Plug werd eind november nog veroordeeld voor het bedreigen van demissionair 
premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) op sociale media. De Katwijker kreeg 
tien weken cel waarvan vier voorwaardelijk en een contactverbod opgelegd. „Politici staan voor 
moeilijke keuzes en daar mag je het hartgrondig niet mee eens zijn. Maar er zijn grenzen en 
die zijn ruimschoots overschreden door u’, oordeelde de rechter. 

De politie meldt dat de Katwijker is aangehouden „omdat hij zich niet hield aan het 
contactverbod met de minister-president dat hem door de rechter was opgelegd.’  Bron: 
Leidsch Dagblad, 6 januari 2022. 
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Barry (29) verliest zijn baan, nadat hij bloedend hoofd van Hugo De 
Jonge op lichaam Fortuyn verspreidde 

Barry K. (29) is veroordeeld tot acht weken celstraf (vier voorwaardelijk) voor het online posten 
van een foto, waarop het hoofd van coronaminister Hugo de Jonge op het levenloze en 
bloedende lichaam van de vermoorde politicus Pim Fortuyn was geplakt. 

Eigenlijk begrijpt de Rijnsburger niet zo goed waarom de vicepremier zich bedreigd voelde door 
de afbeelding. ‘Ik kan me voorstellen dat hij niet blij is als hij deze foto ziet. Maar als een 
bedreiging zou ik het niet zien. Hij krijgt waarschijnlijk honderden foto’s en bedreigingen per 
dag.’ K. dacht ook niet echt na over de consequenties. ‘Ik heb de foto geplaatst met het idee 
dat er niets aan de hand zou zijn. En ik dacht: laat ik die daar neerzetten en kijk maar wat ze 
ermee doen.’ Bron: AD, 24 november 2021. 
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Barry K. (29) verliest zijn baan. 

 
COVID 19 The Great Reset van Klaus Schwab lag ook bij Mark Rutte op het bureau in het 
Torentje. De man met het masker is Huig Plug. 

Toename bedreigingen politici kan niet los worden gezien van 
coronapandemie 

Sinds september zijn er zeker elf mensen opgepakt in verband met, of veroordeeld wegens 
bedreiging van demissionair premier Rutte. En gisteren werd duidelijk dat afgelopen zomer 
nog een man uit Amsterdam is gearresteerd, omdat hij mogelijk een moordaanslag op Rutte 
wilde plegen. 
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Al die gebeurtenissen passen binnen de trend dat het aantal geregistreerde bedreigingen tegen 
politici de laatste jaren is gestegen. In 2016 stelde het Team Bedreigde Politici (TBP) 65 
strafbare bedreigingen vast. In 2017 waren dat er 90, het jaar erop 362 en in 2019 waren het 
er 206. 

Een compleet cijfer over 2020 is er nog niet, omdat van meldingen eerst moet worden 
vastgesteld of het daadwerkelijk gaat om strafbare bedreigingen. ‘Je ziet al wel dat het in 
coronatijd is toegenomen’, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Den Haag op 
basis van de voorlopige cijfers over 2020. ‘Geen exponentiële toename, maar wel een toename.’ 

Die stijging kan niet los worden gezien van de coronapandemie, zegt veiligheidsdeskundige 
Jelle van Buuren. Want met alle lockdowns, de avondklok, coronapas en vele andere 
ingrijpende maatregelen is het volgens hem een tijd van ongekende sociale verandering. ‘Daar 
laten sommige mensen zich heel fel over uit en ze zwepen elkaar op via sociale media.’ 

Hij verwijst naar rapporten van bijvoorbeeld de Nationaal Coördenator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid. Daarin wordt ook gewezen op de grote maatschappelijke onrust die is 
aangewakkerd door het coronavirus. 

Recente bedreigingszaken tegen onder anderen Rutte 

 Eind september werden in Eindhoven negen terreurverdachten opgepakt. Zij wilden mogelijk 
een aanslag plegen op Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. 

 Rond dezelfde tijd werd ook duidelijk dat de premier zware beveiliging had gekregen vanwege 
een veronderstelde dreiging vanuit de onderwereld. 

 Eveneens eind september kreeg een oud-profvoetballer 80 uur taakstraf vanwege bedreiging 
van Rutte op Twitter. 

 Halverwege september werd een man uit Helmond veroordeeld tot een jaar cel. Hij wilde Rutte 
met een raketwerper onder vuur nemen, had hij in een bericht aan Binnenlandse Zaken 
gestuurd. Ook had hij zwaar vuurwerk afgestoken bij een politiebureau. 

 In augustus werd een man uit Alphen aan de Rijn veroordeeld tot 139 dagen cel: ook hij had 
Rutte bedreigd, en gebeld naar de Tweede Kamer met bedreigingen. 

 In mei kreeg een man uit Ede vier weken cel opgelegd wegens bedreigen van premier Rutte, 
de ministers Grapperhaus, De Jonge en Van Ark en Jaap van Dissel van het RIVM. 

 Een man uit Nijmegen kreeg in februari 45 dagen cel nadat hij Rutte had bedreigd. 

Veruit de meeste dreigingen worden geuit via sociale media. Zo zou Yavuz O. opruiende 
teksten in openbare Telegram-groepen hebben geplaatst, zo werd gisteren duidelijk over de 
Amsterdammer die volgens het OM een mogelijke moordaanslag op Rutte heeft beraamd.  

‘Ik zoek geen demonstranten. Ik zoek revolutionairen. Shooters/hitters/gewapend/geweld. 
Alles toegestaan’, zou de verdachte hebben geschreven in die appgroep. Ook zou hij op zoek 
zijn geweest naar wapens en zijn plannen fysiek met anderen hebben besproken.   

De grote vraag bij dit soort zaken is altijd: hoe serieus was O.? Waren het vooral stoere 
woorden, wat menig verdachte in zulke zaken achteraf verklaart in de rechtbank, of zou hij 
daad bij woord hebben gevoegd? Zoiets valt op basis van berichten in de media lastig te zeggen, 
benadrukken experts. ‘Maar ik kan me voorstellen dat de rechter deze uitingen opvat als 
bedreiging’, zegt hoogleraar strafrecht Hans de Doelder.  

Hoe systematischer de uitingen zijn, hoe serieuzer de inlichtingendiensten het nemen volgens 
Van Buuren. ‘Het lijkt in dit geval wel iets meer dan iemand die in een boze bui iets op sociale 
media heeft gezet. Er waren misschien nog geen concrete plannen, maar er werd wel met 
anderen over gepraat. Maar het blijft moeilijk te zeggen hoe serieus het was.’  

Uiteindelijk zal de rechter erover oordelen. Net zoals deze week de politierechter deed in een 
zaak tegen de man die D66-leider Sigrid Kaag en demissionair minister Hugo de Jonge via 
Facebook had bedreigd. ‘Ik ben bang om de post te openen’, verklaarde Kaag in de rechtszaal. 
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Kaag beschreef de angsten die ze sinds de bedreiging zegt te hebben:' Nu ik in Nederland actief 
ben, ben ik soms angstiger dan ooit.’ 

‘Er ontstaat een klimaat waarin politici permanent angstig moeten zijn’, verwijst Van Buuren 
naar de woorden van Kaag. ‘Los van de individuele impact, begint dat ook het democratische 
proces te verstoren.’ Dat verklaart volgens hem waarom rechters de laatste jaren strenger 
lijken te straffen in dit soort zaken. 

‘Bij Haagse zittingen waar voorheen vooral taakstraffen werden gegeven, worden nu celstraffen 
opgelegd’, zegt de woordvoerder van het OM in Den Haag. Hij kan alleen spreken over de 
situatie in die stad. Maar hoogleraar De Doelder heeft het idee dat er ook in de rest van het 
land zwaardere straffen worden gegeven bij bedreiging van politici dan voorheen. ‘Het wordt 
nu ernstiger opgevat.’ Bron: NOS, 14 oktober 2021. 

 

 

Danny Vonk is een van de belagers van Pieter Omzigt. Hij is in Heerlen aangehouden. De 
ander was Hans De Vreij. 
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Pieter Omzigt, links Hans De Vreij en Danny Vonk. 

 

Hans De Vreij wordt gearresteerd. 
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Wappiebrigade is Limburg aan het slopen. 
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Rijksvoorlichtingsdienst geeft geen reactie op vraag of koning Willem-
Alexander maandag met een 'coronacoupe' op bordesfoto verschijnt 

De Rijksvoorlichtingsdienst geeft geen reactie op de vraag of koning Willem-
Alexander maandag met een 'coronacoupe' op de bordesfoto verschijnt. De Nederlandse 
kappers deden de oproep om bij de presentatie van het kabinet Rutte IV niet met nette 
geknipte kapsels op het bordes van Paleis Noordeinde te verschijnen. Dat zou een verkeerd 
voorbeeld zijn voor burgers die de coronaregels netjes opvolgen. 

‘We gaan doorgaans niet in op vragen over kleding of kapsels van leden van het Koninklijk 
Huis’, aldus de RVD. Veel aankomende ministers lijken wel gehoor te gaan geven aan de 
oproep van de kappers. Vertrekkend coronaminister Hugo de Jonge, straks minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, probeert 'het met een potje gel een beetje in de 
plooi te krijgen', meldde hij al. 

ChristenUnie-prominent Carola Schouten, vicepremier in zowel Rutte III als IV en in het 
nieuwe kabinet minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, zei haar coupe 
maandag zelf in model te brengen met een föhn en een krultang. Koning Willem-Alexander lag 
de afgelopen twee jaar een aantal maal onder vuur omdat hij de coronaregels niet naleefde. 
Bron: AD, 7 januari 2022. 

 

© ANP — De RVD doet geen mededelingen over de 'coronacoupe' van de koning. 

Omikrongolf gevaar voor werkroosters regio-ziekenhuizen: verplegend 
personeel ziek thuis 

Ziekenhuizen in deze regio maken zich zorgen over de oprukkende Omikron-variant van het 
coronavirus. En dat is niet vanwege op korte termijn een mogelijk forse toename van het 
aantal patiënten in de kliniek of op de intensive care. Wel door uitval van zorgpersoneel door 
een besmetting of verplichte quarantaine. 

De nieuwste mutatie van het coronavirus krijgt steeds meer voet aan de grond. De 
besmettelijkere variant is inmiddels dominant en het aantal besmettingen stijgt naar 
een recordhoogte, ondanks de lockdown. Vooralsnog is de toename niet terug te zien in het 
aantal ziekenhuisopnames. Dat neemt al wekenlang af, doch de afname stabiliseert zich 
volgens het RIVM. Bron: De Stentor, 7 januari 2022.  
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Nog nooit waren er in één dag zo veel positieve tests, opmars in 
ziekenhuizen blijft nog uit  

De Omikron-variant van het coronavirus raast door ons land. Tussen gisterochtend en 
vandaag zijn 24.590 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Nog nooit waren er in 
één dag zo veel positieve tests. Het RIVM verwacht dat de stijging de komende dagen doorzet, 
bevestigt een woordvoerder tegen deze site. Een lichtpuntje is dat een toename van het aantal 
ziekenhuispatiënten uitblijft, al is de vrees dat daar halverwege januari verandering in komt.   

In totaal liggen er nu 1634 coronapatiënten in de ziekenhuizen met Covid-19, de ziekte die 
door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 59 minder dan gisteren, en daarmee het 
laagste aantal in bijna twee maanden.  

Toch zijn experts bezorgd over de grote stijging in het aantal besmettingen. Omikron is 
weliswaar minder ziekmakend, maar kan op termijn toch een flinke druk op de zorg opleveren. 

Hoe ver het aantal gevallen nog kan toenemen, is de grote vraag. Dat hangt onder meer af van 
de maatregelen die het kabinet neemt, zegt Marion Koopmans, viroloog aan het Erasmus 
Medisch Centrum en lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert. 

Of de maatregelen moeten worden aangescherpt, of dat de bestaande maatregelen langer van 
kracht moeten blijven, daarover laat Koopmans zich niet uit. ‘We zien dat omikron zich 
ondanks de maatregelen verspreidt, dus het aantal gevallen gaat sowieso toenemen. De 
maatregelen, dat is een vraag waar advies van het OMT over moet komen, daar kan ik nu niet 
op vooruitlopen.’  

Wat betreft een mogelijke stijging in het aantal ziekenhuisopnames, zegt Koopmans: ‘De 
modellen van het RIVM voorspellen dat de ziekenhuizen eind januari of begin februari een 
piek in hun bezetting bereiken. Wanneer die piek precies valt, is lastig te voorspellen. Daarom 
kijken we naar landen die iets voorlopen op ons, zoals Engeland. Daar zie je een forse stijging 
van de ziekenhuiscijfers. Daarom is ook in Nederland geadviseerd om strengere maatregelen 
te nemen.’  

Op de intensive cares liggen momenteel 449 coronapatiënten, dat zijn er 15 minder dan een 
dag eerder. Anderhalve maand geleden lagen er voor het laatst zo weinig mensen op de ic’s. 
Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 44 tot 1185. 

In de afgelopen 24 uur werden er 13 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Zo’n lage 
instroom kwam sinds eind oktober niet meer voor. Op de verpleegafdelingen werden 147 
nieuwe patiënten binnengebracht. 

De plotse stijging in het aantal besmettingen heeft vermoedelijk te maken met de feestdagen, 
toen veel families en vriendengroepen bij elkaar thuis kwamen. Het oude besmettingsrecord 
stamt van 24 november, toen er in een dag tijd 23.713 besmettingen aan het licht kwamen. 
Op 18 november meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 23.587 
positieve tests. Op 2 december en 5 december kwamen er iets meer dan 23.000 nieuwe 
gevallen bij. Op 6 december waren er voor het laatst meer dan 20.000 positieve tests.  

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 122.347 positieve tests. Dat is het hoogste 
weektotaal sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen. Dat is de 
grootste toename sinds eind november.  

Hoewel de huidige hoge besmettingscijfers dus nog niet zichtbaar zijn in de opnamecijfers, 
verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) wel dat daar 
verandering in komt. ‘De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, maar 
de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten halverwege januari weer zal stijgen’, 
aldus de ziekenhuisorganisatie.  
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Volgens de Volkskrant waren negen van de vijftien nieuw aangemelde coronapatiënten die 
afgelopen week in het Nijmeegse Radboudumc werden opgenomen besmet met de Omikron-
variant. Ook in het Erasmus MC in Rotterdam liggen zeker vier patiënten met een Omikron-
besmetting. Daarmee is duidelijk dat ook in Nederland de golf van Omikron-patiënten in de 
ziekenhuizen is begonnen, stelt de krant.  

De Omikrongolf gaat er in de ziekenhuizen waarschijnlijk anders uitzien dan de vorige golven. 
Niet langer de intensive care, maar de verpleegafdelingen worden het grootste knelpunt. Daar 
lijkt het althans op, nu in landen waar Omikron al langer voet aan de grond heeft wel de 
ziekenhuisopnames sterk stijgen, maar het aantal patiënten op de intensive care vooralsnog 
beperkt blijft.  

Dat is, met een slag om de arm, goed nieuws, zegt Chantal Bleeker-Rovers, hoogleraar 
uitbraken van infectieziekten aan het Radboudumc. ‘We hebben in Nederland natuurlijk veel 
meer verpleegbedden dan ic-bedden, en ook veel meer verpleegkundigen die niet-ic-patiënten 
zorg kunnen bieden, dus dat biedt meer flexibiliteit en ruimte om deze patiënten op te vangen.’ 

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten over 
verschillende regio’s worden verdeeld. Dat is de laatste dagen wel steeds minder vaak nodig. 
Gisteren werden drie mensen naar een andere regio in Nederland verplaatst, maandag vijf en 
zondag zes. 

Afgelopen tijd zijn er ook patiënten overgebracht naar Duitse ziekenhuizen om de druk op de 
zorg in ons land te verlichten. Daar liggen nu nog tien Nederlandse coronapatiënten. 

Amsterdam telde afgelopen etmaal 2264 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse 
gemeente zo veel positieve tests in een dag. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
waren er 2659 positieve tests, en dat is voor de regio’s een record. 

In Rotterdam waren er 1267 positieve tests en in Utrecht kregen 882 inwoners te horen dat 
ze het virus onder de leden hebben. Daarna volgen Den Haag (658) en Groningen (391). Alleen 
op Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief. 

Ongeveer twee op de drie mensen die vorige maand positief testten op het coronavirus waren 
volledig gevaccineerd. Dat zijn er meer dan de 50 procent die het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorige week meldde. Volgens het instituut zijn de cijfers 
veranderd omdat kinderen van 11 jaar en jonger niet meer worden meegeteld in de tabellen. 
De meesten van hen kunnen immers nog geen vaccin krijgen. 

Ook het totale aantal positieve tests daalde nu de kinderen niet worden meegerekend. Vorige 
week, vlak voor de jaarwisseling, meldde het RIVM 417.552 positieve tests in december. Een 
week later zijn het er 398.834. Zonder de jonge kinderen erbij daalde het aantal positief geteste 
ongevaccineerden van 151.287 naar 94.162. 

Het aantal volledig gevaccineerde mensen die in december positief testten, steeg afgelopen 
week van 159.801 naar 192.019. Deze mensen hebben minstens vier weken geleden hun enige 
Janssen-prik gekregen, of minstens twee weken geleden de laatste prik met een van de andere 
vaccins. Boosterprikken en aanvullende dosis zijn nog niet meegerekend. Bron: De Stentor, 5 
januari 2022.  

Tweehonderd  Britse militairen schieten te hulp in de Londense 
ziekenhuizen om het gebrek aan personeel op te vangen 

Zo'n 200 Britse militairen schieten te hulp in de Londense ziekenhuizen om het gebrek 
aan personeel op te vangen. De Omikron-variant zorgt voor enorme aantallen 
besmettingen en verplichting om in isolatie te gaan bij een (mogelijke) besmetting zet de zorg 
onder druk. Onder de militairen die te hulp schieten zijn artsen van het leger.   
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Geluk bij een ongeluk veroorzaakt Omikron veel mildere klachten en zijn veel mensen 
gevaccineerd zijn. Patiënten die worden opgenomen, kunnen veelal eerder naar huis. Het 
percentage Covid-19 patiënten dat aan de aandoening overlijdt ligt in Engeland nu rond de 
0,15 procent. Dat lag bij eerdere pieken zo rond de drie procent. Bron: AD, 7 januari 2022. 

Huidige besmettingsgolf in Frankrijk binnen dag of tien op zijn 
hoogtepunt  

De huidige besmettingsgolf in Frankrijk zo binnen een dag of tien op zijn hoogtepunt kunnen 
zijn, verwacht hoogleraar Alain Fischer. Hij is verantwoordelijk voor de vaccinatiestrategie in 
Frankrijk. ‘Ik denk dat we richting de piek van de huidige coronagolf gaan’, zegt Fischer. Het 
hoogtepunt zou zich naar zijn verwachting rond half januari voordoen. 

Frankrijk meldde gisteren 261.471 nieuwe besmettingen, aanzienlijk lager dan een dag 
eerder. Toen werden er ruim 332.000 infecties gemeld. Het zevendaags gemiddelde ligt 
momenteel boven de 200.000, het hoogste aantal sinds het begin van de crisis. President 
Macron hoopt erop dat nieuwe maatregelen in de strijd tegen het virus kunnen worden 
voorkomen, zolang er maar voldoende Fransen hun boosterprik halen. Bron: AD, 7 januari 
2022. 

Rusland meldt de afgelopen 24 uur 16.725 nieuwe coronabesmettingen  

De Russische gezondheidsdiensten hebben de afgelopen 24 uur 16.725 nieuwe 
coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn ruim 1400 meer dan gisteren, toen er 15.316 nieuwe 
infecties werden gemeld. Er werden dit etmaal 787 sterfgevallen geregistreerd. Gisteren ging 
het om 802 doden door toedoen van Covid-19. Bron: AD, 7 januari 2022. 

CBS: Inflatie in december verder gestegen naar 6,4 procent 

De inflatie in Nederland is vorige maand doorgestegen naar 6,4 procent ten opzichte van 
dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 
basis van de Europees geharmoniseerde methode.  

Volgens die methode was de geldontwaarding in november 5,9 procent. Het CBS komt met 
het cijfer vooruitlopend op de bekendmaking van de inflatie van de eurozone door het 
Europese statistiekbureau Eurostat. Die volgen in de loop van vandaag.  

De prijzen zijn al langere tijd aan het stijgen. Dat komt onder meer door de haperende herstart 
van de economie na de coronacrisis, die nog altijd voor tekorten zorgt van bepaalde materialen. 
Ook veranderend gedrag zorgt voor prijsstijgingen. Zo is door het fors toegenomen 
webwinkelen de prijs van karton gestegen. Tenslotte speelt ook de sterk gestegen prijs van 
energie een belangrijke rol in de inflatie. 

Volgende week geeft het CBS de Nederlandse inflatie volgens de eigen rekenmethode vrij. Die 
komt doorgaans iets lager uit en stond in november op 5,2 procent. 

De methodes van de verschillende Europese landen voor het berekenen van de inflatie 
verschilt licht. Zo kan de weging van verschillende zaken anders zijn. Om al die inflatiecijfers 
toch te kunnen vergelijken is de Europees geharmoniseerde methode (HICP) bedacht. 

Op Europees niveau was het algehele prijspeil al flink opgelopen, onder meer door de gestegen 
prijs voor olie en gas. Hoeveel duurder consumenten in de eurolanden afgelopen maand uit 
waren, wordt vandaag duidelijk.  

In Frankrijk en Duitsland liep de geldontwaarding in de laatste maand van het jaar iets terug. 
Voor de beleidsbepalers van de Europese Centrale Bank (ECB) is dat goed nieuws, want 
daarmee volgt de inflatie precies de voorspellingen uit Frankfurt. 
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De beleidsbepalers van de ECB gaan er nog altijd vanuit dat de huidige hoge inflatie een 
tijdelijk fenomeen is. Die zou in de tweede helft van dit jaar af gaan nemen, maar 
waarschijnlijk nog wel net boven de twee procent blijven. Dat is de grens die de centrale bank 
hanteert voor de inflatie op middellange termijn om te bepalen of het beleid moet worden 
aangescherpt. Bron: AD, 7 januari 2022. 

 

In november vorig jaar was de inflatie in Nederland het hoogste in 24 jaar. Deze lag bovendien 
hoger dan de inflatie in de Eurozone. (Grafiek: ontwikkeling consumentenprijsindex in 
eurozone en Nederland (HCIP) sinds 1997) © ANP Graphics 

 

Zwangere Alicia (28) in buik getrapt na verkeersruzie: 'Dacht alleen aan 
de kleine en m’n man’ 

Zeven maanden zwanger en dan expres in je buik geschopt worden door drie jongens die je 
tegenkomt in het verkeer. Het overkwam de Westlandse Alicia tijdens de jaarwisseling. De 28-
jarige vrouw en haar man werden ’s nachts in ’s-Gravenzande volkomen in elkaar geslagen 
door drie jongens in een donkere Renault Twingo. ‘Ik dacht alleen maar aan de kleine en mijn 
man.’ Bron: AD, 7 januari 2022. 

Duitse deelstaat Bremen wordt zwaarst getroffen door de Omikron-
variant 

De Duitse deelstaat Bremen kent de hoogste vaccinatiegraad van het land, maar wordt ook 
het zwaarst getroffen door de Omikron-variant. Geen enkele regio kent meer besmettingen. 
Experts zeggen dat Bremen een voorbode is voor wat de rest van het land staat te wachten. 
Het zevendaags gemiddelde in de noordelijke deelstaat staat op 800 per 100.000 inwoners. 
Ruim het dubbele van het landelijk gemiddelde dat op 303 staat, volgens het Robert Koch-
instituut. 

‘Ik neem aan dat Bremen slechts een beetje voorloopt op de overige staten’, zegt Hajo Zeeb 
van het Leibniz Instituut voor Epidemiologie Preventie en Onderzoek in Bremen. Zeeb 
verwacht dat de andere federale staten de komende dagen met dezelfde cijfers worden 
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geconfronteerd. Omikron wordt als een van de redenen voor de hogere besmettingsgraad 
gezien. 85 procent van de infecties wordt nu aan de virusversie toegeschreven. Landelijk ligt 
het niveau op 44 procent. 

Ook het feit dat inwoners van de stad Bremen vroeg in het vorige jaar zijn ingeënt, kan een 
oorzaak zijn. ‘Er is een mogelijke vaccinatiekloof met anderen die later zijn geprikt’, zegt Zeeb. 
Studies hebben al aangetoond dat de effectiviteit van de vaccins tegen Omikron op termijn 
afneemt. Een boosterprik brengt de afweer weer op niveau. Van de Bremenaren - met 700.000 
inwoners Duitslands kleinste deelstaat - is 84 procent volledig ingeënt. Landelijk is dat 72 
procent. 

44 procent van Bremens inwoners heeft de booster inmiddels gehad tegenover 42 procent 
landelijk. Doordat Omikron minder ziek lijkt te maken, zijn de ziekenhuizen minder 
belast dan tijdens eerdere coronagolven. Wie wordt opgenomen, heeft doorgaans mildere 
symptomen. Artsen houden er echter rekening mee dat die situatie snel kan verslechteren en 
dat verpleegafdelingen dan al vol liggen met patiënten met milde longklachten. 
 
Het zevendaags gemiddelde aan ziekenhuisopnames in Bremen ligt nu op 13,6 gevallen per 
100.000 inwoners. Dat is drie keer het landelijk gemiddeld, dat rond de drie ligt. ‘Die situatie 
is met recht een nachtmerrie’, zegt directeur Felix Diekmann van het Sint Joseph-
Stiftziekenhuis. Hij voorziet dat de stad patiënten naar ziekenhuizen in andere staten moet 
sturen als de ic-bedden ook vol komen te liggen. Bron: AD, 7 januari 2022.  

Het RIVM laat weten dat niet-kwetsbare kinderen  kunnen worden 
gevaccineerd  

Het RIVM laat weten dat niet-kwetsbare kinderen - van 5 tot en met 11 jaar - vanaf eind deze 
maand kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Ouders krijgen tussen 18 en 22 
januari een brief waarin staat dat ze telefonisch een afspraak kunnen maken. 

Het is de bedoeling dat de eerste prikken in de week erna worden gezet. In totaal komen 
bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor de coronaprikken. Kinderen uit hetzelfde gezin 
worden samen ingeënt, als daar ruimte voor is en ouders dat willen. Op de vaccinatielocaties 
worden aparte 'kinderstraten' neergezet.  

‘Vaccineerders nemen extra tijd voor de kinderen, bieden extra zorg. Hun ouders zijn er bij, 
dat moet allemaal op een rustige manier’, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR 
Nederland weten. Kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen nu al worden 
gevaccineerd, omdat zij bij een coronabesmetting meer gevaar lopen. 

Het ministerie van Volksgezondheid schat dat het in totaal om ongeveer 8000 kinderen van 
die leeftijden gaat, van wie er tot nu toe ongeveer duizend zijn gevaccineerd. Bij kwetsbare 
kinderen zitten er vier weken tussen de eerste en tweede prik. Bij niet-kwetsbare kinderen 
wordt de tweede prik na acht weken gegeven. Bron: AD, 7 januari 2022.  

Besmette zorgmedewerkers laten werken is niet de oplossing 

Het tekort aan zorgpersoneel het hoofd bieden door besmette medewerkers zonder klachten 
aan de slag te laten gaan, is 'niet de oplossing', vindt beroepsorganisatie NU'91. De discussie 
daarover laait nu weer op. 

‘Dit heeft al eerder, in mindere mate, gespeeld. Wij zijn nog steeds geen voorstander van 
het maken van uitzonderingen voor zorgpersoneel. Ook voor deze groep geldt de regel: wie 
besmet is, blijft thuis’, aldus de woordvoerder. 

Hij erkent dat het ziekteverzuim in de zorg al langer moeilijk is op te vangen en 
de situatie 'steeds nijpender' wordt. De regels zijn er echter 'niet voor niets.’ Al doet de zorg er 
alles aan om besmettingen te voorkomen, is het 'risico niet nul.’ 
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De woordvoerder wijst er ook op dat de huidige omstandigheden het zorgpersoneel met een 
'gigantisch dilemma' opzadelen. Het wil mensen dolgraag helpen, maar tegelijk geen patiënten 
besmetten, zegt hij. Bron: AD, 7 januari 2022. 

 

Twee vrouwen van het draagersgilde. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto 
 
Deze vrouwen tillen overledenen naar laatste rustplek: ‘Virus is vaak het 
laatste zetje’ 
 
Ze hebben gelukkig nog geen ‘nee’ hoeven verkopen, maar de massale oversterfte in ons land 
ontgaat ook Het Draagstersgilde uit Oud-Beijerland niet. De vrouwen, die overledenen naar 
hun laatste rustplaats tillen, hebben het sinds november enorm druk. ‘Helpende handjes zijn 
welkom.’  
 
 ‘Opmerkelijk’ noemt voorzitter Fredrike Damsteegt de stijging van het aantal aanvragen dat 
sinds medio november binnenkomt. Er gaat bijna geen dag voorbij of nabestaanden doen een 
beroep op de dames, soms hebben ze zelfs meerdere uitvaarten op een dag.  
Het Draagstersgilde is actief door het hele land. Het zou natuurlijk kunnen dat het onder 
nabestaanden een trend is geworden om de kist van hun dierbare door louter vrouwen naar 
het graf te laten dragen, maar zo opeens? Volgens cijfers van het CBS sterven momenteel 
wekelijks zo’n duizend mensen meer dan mag worden verwacht. Bron: AD, 7 januari 2022. 

Franse president blijft  achter zijn 
uitspraken over ongevaccineerde landgenoten staan 

De Franse president Emmanuel Macron zegt achter zijn 
uitspraken over ongevaccineerde landgenoten te blijven staan. Eerder zei Macron nog steeds 
niet ingeënte Fransen 'boos te willen maken.’ ‘Ik blijf achter mij eerdere woorden staan’, zegt 
de staatsman tijdens een bezoek van EC-voorzitter Ursula Von der Leyen aan Parijs. 
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Macron zegt dat het de verantwoordelijkheid van de autoriteiten is om de ruim negentig 
procent gevaccineerde Fransen 'in bescherming te nemen' tegen hen die niet ingeënt zijn. 
Frankrijk heeft momenteel een daggemiddelde van ruim 200.000 besmettingen, een 
recordaantal dat wordt veroorzaakt door de zeer besmettelijke Omikron-variant. Bron: AD, 7 
januari 2022. 

'Double trouble', zowel griep als corona hebben 

'Double trouble', verzucht de Britse krant The Sun. Aanleiding van de krantenkop zijn de 
eerste patiënten in Europa die zowel griep als corona hebben. Flu + corona = flurona. Wordt 
flurona een groot probleem? ’Zo'n vaart loopt het niet’, zegt de Vlaamse viroloog Marc Van 
Ranst tegen Het Laatste Nieuws. Maar, wat kan je er tegen ondernemen? Kan een griepprik 
nog helpen?  

Hoewel flurona 'lekker bekt' gaat het volgens Van Ranst niet om een nieuwe coronavariant. 
Ook geen griezelige mutant van twee virussen die de handen (of stekels) in elkaar hebben 
geslagen. Het is niet meer dan het ongelukkige toeval dat iemand de griep en Covid-19 
tegelijkertijd doormaakt. Dat kwam tot nu toe zelden voor, maar nu Omikron overal is en griep 
zich verspreidt, is de kans erop groter, aldus Van Ranst. Bron: AD, 7 januari 2022. 
 
Uiterlijk 29 januari ligt bij iedere volwassene uitnodiging voor 
boosterprik op de mat 
 
Uiterlijk 29 januari ligt bij iedereen de uitnodiging voor de boosterprik op de mat, belooft het 
RIVM. Het doel van het kabinet is om voor februari iedere volwassene die in aanmerking komt 
voor een boostervaccinatie en de prik ook wil de gelegenheid te geven om hem te halen. 
 
De woordvoerder geeft toe dat de ontvangstdatum inhoudt dat sommige mensen pas vanaf die 
datum een afspraak voor een boosterprik kunnen maken. Alle leeftijdsgroepen kunnen 
inmiddels online een prikafspraak maken, maar wie dat telefonisch wil doen, moet wachten 
tot de brief in huis is. Hoe groot die groep is, is niet duidelijk. 
De uitnodigingsbrieven worden 'gefaseerd' verstuurd om ervoor te zorgen dat niet 
iedereen tegelijk de GGD gaat bellen, klinkt het. Omdat de uitnodigingen ook moeten worden 
gedrukt, gesorteerd en verzonden, kan het zijn dat mensen hun booster al gehaald hebben. 
 
Wie bij het laten zetten van de vorige prikken heeft aangegeven geen registratie bij het RIVM 
te willen, krijgen überhaupt geen uitnodiging. Op steeds meer plaatsen kan inmiddels zonder 
afspraak een boosterprik worden gehaald. Vanaf volgende week kunnen mensen voor de 
booster op nog meer plaatsen terecht. Bron: AD, 7 januari 2022.  

Maatregelen hebben gezorgd tot verlaging van bezetting in ziekenhuizen 

‘Maatregelen hebben gezorgd tot verlaging van de bezetting in de ziekenhuizen’, zegt 
coronaminister Hugo De Jonge. ‘Ik kan niet vooruitlopen op hoeveel ruimte er volgende week 
is om te versoepelen.’ Bron: AD, 7 januari 2022.  

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen 
 
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Het 
aantal mensen met Covid-19 dat een ziekenhuisbed bezet houdt daalde met 25 ten opzichte 
van een etmaal geleden. Er liggen momenteel nog 1516 coronapatiënten in de Nederlandse 
ziekenhuizen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS).  
 
Van hen worden er 409 verzorgd op een intensive care, een daling van 10 patiënten in 
vergelijking met donderdag. Er werden afgelopen 24 uur 16 nieuwe mensen met ernstige 
Covid-19 op een ic opgenomen, maar doordat er meer patiënten overleden of de afdelingen 
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mochten verlaten nam de bezetting op de ic's toch af. In Duitsland liggen momenteel nog tien 
Nederlandse coronapatiënten op een ic.  
 
Op de verpleegafdelingen liggen nog 1107 coronapatiënten, 15 minder dan donderdag. Er 
werden 115 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen, maar de bezetting nam evengoed af 
omdat nog meer mensen de afdelingen mochten verlaten. 
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt sinds vorige week weer flink toe. Het duurt 
meestal ongeveer twee weken voor een toename van het aantal besmettingen terug te zien is 
in de ziekenhuiscijfers. Of deze hoge aantallen coronagevallen ook voor een nieuwe golf 
ziekenhuisopnames zullen zorgen is nog afwachten. De Omikron-variant van het virus, die nu 
de meeste besmettingen in Nederland veroorzaakt, lijkt volgens sommige studies minder 
ziekmakend.  
 
Om de druk op de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten worden 
verplaatst naar een andere regio, of naar Duitsland. Donderdag is er echter niemand 
verplaatst. Bron: AD, 7 januari 2022.  

RIVM komt met resultaten onderzoek naar oversterfte 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hoopt begin februari de eerste 
resultaten te hebben van onderzoek naar de oversterfte in Nederland. Het instituut voert het 
onderzoek uit samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin december heeft 
de Tweede Kamer het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de oversterfte. 

Volgens het CBS zijn er de afgelopen maanden veel meer mensen overleden dan normaal in 
deze periode. Ook was de oversterfte in Nederland hoger dan in omringende landen met 
ongeveer dezelfde vaccinatiegraad. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen dan 
verwacht, maar de stijging is het grootst in de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar. In de laatste 
week van december was er overigens net geen sprake van oversterfte, zo meldde het CBS in 
de nacht van donderdag op vrijdag. 

Deze week riepen verschillende ouderenorganisaties het kabinet op om snel werk te maken 
van een onderzoek naar de oversterfte. De organisaties menen dat de sterftecijfers maar ten 
dele uitgelegd kunnen worden door overlijdens als gevolg van corona. Ze willen weten of het 
bijvoorbeeld ook kan liggen aan de uitgestelde zorg of eenzaamheid. 

Het RIVM meldt dat er 'voor de kerst' een analyse is gemaakt van de privacyrisico's van een 
onderzoek naar oversterfte. Momenteel worden de data van het instituut, dat sterfgevallen als 
gevolg van corona registreert, gecombineerd met data van het CBS. ‘De data van het RIVM 
zijn niet compleet’, legt een woordvoerder uit. ‘Dat komt omdat er geen meldplicht is voor een 
sterven door corona.’ 

Het CBS heeft algemene data over sterfte en doodsoorzaken in Nederland. Door die naast 
bijvoorbeeld informatie van het RIVM over de vaccinatiestatus van mensen te leggen kan 
gekeken worden of er een verband is tussen vaccinatie en oversterfte, legt de RIVM-
woordvoerder uit. Bron: AD, 7 januari 2022.  

In Italië moeten ruim 2 miljoen 50-plussers in Italië zich laten vaccineren 

Ruim 2 miljoen 50-plussers in Italië moeten zich laten vaccineren. Het land telt momenteel 
bijna 2,2 miljoen 50-plussers die nog niet zijn gevaccineerd tegen Covid-19, maar dat volgens 
de nieuwe regels wel moeten doen. De regering besloot eerder deze week een vaccinatieplicht 
voor deze leeftijdsgroep in te voeren. 

De 50-plussers vormen een grote groep onder de ongevaccineerden in Italië, dat zo'n 60 
miljoen inwoners heeft. Volgens de door het Italiaanse persbureau ANSA gepubliceerde cijfers 
zijn in Italië zo'n 5,3 miljoen mensen vanaf 12 jaar nog niet ingeënt. 
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In Italië geldt al een vaccinatieplicht voor zorg- en onderwijspersoneel. De bredere plicht moet 
de verspreiding van het coronavirus beperken en de zorg ontlasten. Het aantal besmettingen 
is de afgelopen maand explosief gestegen en de druk op de ziekenhuizen neemt toe. Bron: AD, 
7 januari 2022. 

Het aantal coronabesmettingen schiet omhoog 

Het aantal coronabesmettingen schiet omhoog. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 
zijn 34.954 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd, met afstand het hoogste 
dagcijfer ooit. Het is überhaupt de eerste keer dat er in een dag tijd meer dan 25.000 nieuwe 
gevallen zijn gemeld. 

Op donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ongeveer 
24.700 positieve tests. Dat is het oude record, maar het cijfer viel toen lager uit door 
een storing. Niet alle bevestigde besmettingen waren goed geregistreerd. Daardoor was al 
bekend dat het cijfer van vrijdag hoger zou uitvallen. 

De snelle stijging werd al verwacht. De Omikron-variant komt nu het meest voor in Nederland 
en heeft de deltavariant verdrongen. De nieuwe versie van het virus is besmettelijker, maar 
mensen worden er mogelijk minder ziek van. Toch zou de nieuwe golf over een paar weken 
ook kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames. 

Vanwege de opkomst van de Omikron-variant heeft het kabinet vorige maand nieuwe 
beperkingen ingevoerd. Op een persconferentie volgende week wordt duidelijk of de overheid 
die maatregelen verlengt. 

In Amsterdam zijn 3.683 positieve tests genoteerd. Nog nooit had een gemeente in één dag 
tijd zo veel nieuwe gevallen. Rotterdam telt 2416 bevestigde besmettingen en Utrecht 962. 
Daarna volgen Groningen (848) en Den Haag (727). Ameland en Schiermonnikoog sluiten de 
rij met twee positieve tests. Geen enkele gemeente bleef in de afgelopen dag coronavrij. 

Vandaag zijn er dus 10.282 meer nieuwe besmettingen vastgesteld dan gisteren. Gisteren 
nam het aantal ook toe, met 124.  

Afgelopen week zijn er in totaal 150.409 besmettingen geregistreerd, 864,4 per 100.000 
inwoners. Gemiddeld werden er afgelopen week 21.487 besmettingen vastgesteld. De week 
daarvoor waren dat er nog 13.177. Op dezelfde dag vorige week waren er 16702 besmettingen, 
18252 minder dan vandaag. 

Landelijk liggen er nu 1516 coronapatiënten in het ziekenhuis, 25 minder dan gisteren. 
Daarvan liggen er 409 op de Intensive Care, een afname van 10 vergeleken met de dag 
hiervoor. Bron: AD, 7 januari 2022.  

Nederland is bezig aan snelle opmars op ranglijst van boostercampagnes 
in Europa 

Nederland is bezig aan een snelle opmars op de ranglijst van de boostercampagnes in 
Europa. Bijna 40 procent van alle volwassenen heeft inmiddels een boosterprik gekregen, 
goed voor een twaalfde plek. Op het overzicht van de Europese gezondheidsdienst ECDC staan 
dertig landen. 

Op de ranglijst van woensdag stond Nederland zeventiende. In de afgelopen dagen zijn onder 
meer Noorwegen en Portugal ingehaald. 

IJsland voert de ranglijst nog steeds aan. Daar heeft bijna 70 procent van de volwassenen een 
boosterprik gekregen. Daarna volgen Denemarken (63,4 procent), Ierland (59,3), Oostenrijk 
(54,3), Malta (53,1), België (51,1) en Duitsland (46,8). Ook Frankrijk, Cyprus, Luxemburg en 
Griekenland staan nog boven Nederland. 



261 
 

Helemaal onderaan staan Roemenië (7,3 procent) en Bulgarije (5,6 procent). Een paar weken 
geleden stond Nederland ook op dat niveau. Bron: AD, 7 januari 2022.  

Wist PSG-trainer niets van coronabesmetting Messi? ‘Shocking, 
Pochettino krijgt geen respect’ 

Lionel Messi is volgens oud-voetballer Jérôme Rothen niet respectvol tegenover zijn club Paris 
Saint-Germain en trainer Mauricio Pochettino. Messi  testte vorige week positief op het 
coronavirus en volgens verschillende media zou hij de club en coach niet op de hoogte hebben 
gehouden over zijn situatie. 

Messi zat tijdens de winterstop in zijn geboorteplaats Rosario in Argentinië en hij zou daar 
ook in quarantaine zijn gegaan. Landgenoot Pochettino zou via via gehoord hebben dat Messi 
besmet was met Covid-19. 

Bij Radio Montecarlo vertelde Rothen, die tussen 2004 en 2009 voor PSG speelde, de actie van 
Messi niet te begrijpen. ‘Je moet je coach altijd respecteren. Hij moet boven iedereen staan, 
het maakt niet uit of het een ster- of jeugdspeler is. Pochettino kreeg geen updates over de 
situatie van Messi, dat verklaart veel. Dat is niet goed en ik vind het shocking van Messi. 
Pochettino krijgt geen respect van Messi.’ 

Rothen, ook voormalig international van Frankrijk, ging nog even door. ‘De coach moet de 
sterke persoon zijn, degene die de echte waardes laat zien’, aldus de 43-jarige Rothen. ‘De 
enige die hem in de selectie echt respecteert is naar mijn mening Kylian Mbappé. Als je je 
coach niet respecteert kun je niet succesvol zijn. PSG heeft daar veel last van gehad de laatste 
jaren.’ 

Vandaag bracht RMC overigens naar buiten dat Zinédine Zidane volgend jaar de coach van 
PSG moet worden. Bron: AD, 7 januari 2022. 

Wil je een boosterprik? Vanaf maandag kun je die ook in Zeeland halen 
zonder afspraak 

Wie een boosterprik wil halen, kan dat vanaf maandag zonder afspraak doen in Goes, 
Middelburg, Vlissingen en Zierikzee. 

Iedereen vanaf 18 jaar kan een boostervaccinatie krijgen. Een voorwaarde is wel dat de booster 
minimaal drie maanden na de (laatste) vaccinatie tegen corona wordt gezet. GGD Zeeland 
heeft alles uit de kast getrokken om ervoor te zorgen dat alle Zeeuwen van 18 jaar en ouder 
uiterlijk half januari een boosterprik konden halen. Maar de GGD merkt dat lang niet iedereen 
een afspraak maakt voor een boosterprik. 

Daarom is het vanaf maandag mogelijk om in Goes, Middelburg, Vlissingen en Zierikzee 
zonder afspraak een boosterprik te laten zetten. Die vaccinatielocaties zijn open van 09.00 tot 
17.00 uur. Voor een overzicht van de vaccinatielocaties, kun je kijken op de 
website ggdzeelandprikt. 

Nu het op sommige locaties niet meer nodig is om een afspraak te maken voor een booster, 
kan het zijn dat het op sommige moment erg druk is, waarschuwt GGD Zeeland. Ze houdt 
dat in de gaten en zal daar op haar website en via sociale media melding van maken. 

Voor mensen die hun boosterprik willen halen in Domburg, Terneuzen en Tholen blijft het 
vooralsnog nodig om een afspraak te maken. Dat kan via: coronavaccinatie-afspraak. 

Als je al een afspraak voor een booster hebt gemaakt, maar toch in de buurt bent van een van 
de vier locaties, is het geen probleem om binnen te lopen. Het is niet nodig om de oude 
afspraak via het landelijke callcenter te verzetten. De gemaakte afspraak wordt uit het systeem 
gehaald als je de booster laat zetten.  Bron: PZC: 7 januari 2022. 
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Op meer plekken kunnen mensen zonder afspraak binnenlopen voor 
boosterprik 

Op meer plekken kunnen mensen zonder afspraak binnenlopen om een boosterprik tegen het 
coronavirus te krijgen. Vanaf maandag kan dat in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee 
in Zeeland, en in het Gelderse Duiven. 

De GGD'en hebben in de afgelopen weken veel nieuwe vaccinatielocaties geopend om in korte 
tijd zo veel mogelijk mensen een oppepprik tegen het coronavirus te geven. Momenteel worden 
er ruim 1,5 miljoen prikken per week gezet. Toch is er nog ruimte over voor vrije inloop 'omdat 
op dit moment de capaciteit op sommige locaties niet volledig wordt benut', aldus de GGD in 
Zeeland.  

In Leeuwarden, Drachten en Venray kunnen mensen momenteel zonder afspraak naar binnen 
lopen en geboosterd het pand weer verlaten. Enkele duizenden mensen hebben daar al 
gebruik van gemaakt. Vanaf zaterdag kan dat ook in Maastricht. De overkoepelende 
organisatie GGD GHOR Nederland verwacht dat mensen vanaf volgende week op meer 
plekken terechtkunnen voor een boosterprik zonder afspraak. 

Wie op de vrije inloop langskomt en ergens anders al een afspraak had staan, hoeft die niet 
te annuleren. Deze mensen kunnen bij de boosterprik zeggen dat ze al een afspraak hadden, 
en de GGD zorgt dat die uit de systemen wordt gehaald. Bron: AD, 7 januari 2022.  

Duitsland gaat over op een 2G-plusbeleid voor restaurants en cafés 

Duitsland gaat over op een 2G-plusbeleid voor restaurants en cafés, wat betekent dat naast 
het tonen van een vaccinatie- en herstelbewijs ook een coronatest verplicht is. De 
testverplichting geldt niet voor mensen die een boosterprik hebben gehad. Verder wordt 
de quarantaineduur ingekort. 

Bondskanselier Olaf Scholz en de leiders van de deelstaten hebben besloten dat mensen tien 
dagen moeten thuisblijven als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. De 
quarantaine kan na zeven dagen met een negatieve coronatest worden beëindigd. Mensen met 
een boostervaccinatie hoeven helemaal niet meer in quarantaine. Nu moeten mensen vaak 
veertien dagen in quarantaine, afhankelijk van een aantal factoren. 

In een aantal Duitse deelstaten geldt 2G-plus al op bepaalde locaties, bijvoorbeeld 
bij sportwedstrijden of in zwembaden. De extra maatregelen worden genomen vanwege een 
stijging van het aantal coronabesmettingen door de extra besmettelijke Omikron-variant. 

Volgens Scholz zullen door Omikron veel nieuwe mensen worden opgenomen in het 
ziekenhuis. De variant lijkt minder vaak tot een ernstig ziekteverloop te leiden, maar sluit 
een ziekenhuisopname niet uit. Een boostervaccinatie zorgt ervoor dat mensen beter 
beschermd zijn tegen Omikron. In Duitsland is bijna 72 procent van de bevolking volledig 
ingeënt, bijna 42 procent heeft een booster gehad. Bron: AD, 7 januari 2022. 

Marjolein trainde voor halve marathon, maar maand later loopt ze als 
‘een bejaarde’: hoe long covid haar leven verandert 
 
Ze hebben jonge kinderen, zijn allebei sportief èn hebben long covid klachten. Voor Marjolein 
en Eileen uit Woerden heeft corona heel hun leven op zijn kop gezet. ‘Wat je vroeger even 
tussendoor deed, is nu een inspanning die je moet plannen.’ 
 
Tot voor kort hadden Marjolein Hartog (36) en Eileen op de Beek (38) gemeen dat hun zoons 
bij elkaar in groep 3 zitten en ze allebei houden van hardlopen. Nu is daar een overeenkomst 
bij gekomen: ze werden afgelopen jaar flink ziek van corona en kampen met long covid 
klachten.  
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Ze vertellen hier hoe corona hun leven op zijn kop heeft gezet. ‘Wat je vroeger even tussendoor 
deed, is nu een inspanning die je moet plannen.’ Bron: AD, 7 januari 2022.  
 

 

Marjolein Hartog (links) en Eileen op de Beek waren super sportief, maar kampen na een 
coronabesmetting met long covid klachten. © Rianne den Balvert 
 
Staat New York gaat boosterprik verplicht stellen voor mensen die in 
de zorg werken 

New York gaat als eerste Amerikaanse staat een boosterprik verplicht stellen voor mensen die 
in de zorg werken. Uitzonderingen op medische gronden zijn mogelijk, maar een negatieve test 
wordt niet toegestaan als alternatief, zei gouverneur Kathy Hochul.  

Medewerkers hoeven de derde prik niet direct te halen, maar wel binnen twee jaar nadat ze 
ervoor in aanmerking komen. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door de 
gezondheidsautoriteiten in de oostelijke staat, maar Hochul verwacht snel groen licht. 

Zorgpersoneel in New York, het gaat om 600.000 mensen, moest zich voor eind september 
laten inenten, anders dreigde ontslag of schorsing. Duizenden haalden op het laatste moment 
een prik. Tegen de vaccinatieplicht is veel verzet, er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. 

Het aantal coronabesmettingen in de staat neemt snel toe, net als in de rest van de Verenigde 
Staten. New York rapporteerde het laatste etmaal ruim 82.000 nieuwe gevallen. Inmiddels 
worden ruim 11.500 ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten, de afgelopen 24 uur 
kwamen er 364 bij. Bron: AD, 7 januari 2022.  
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Na jaarwisseling vol geweld is maat vol bij agenten: ‘Hoeven we niet te 
accepteren’ 

Agenten en toezichthouders zijn afgelopen oud en nieuw veel vaker mishandeld en bedreigd. 
Maar liefst 250 hulpverleners deden aangifte, 112 meer dan vorig jaar. De politie noemt de 
situatie ‘te gek voor woorden.’ 

Zelfs tijdens de laatste ‘normale’ oud en nieuw in 2019 - zonder lockdown en vuurwerkverbod 
- waren er minder agenten slachtoffer van fysiek en verbaal geweld, valt op te maken uit het 
landelijk beeld van de jaarwisseling dat vrijdag is gepubliceerd. Tijdens die nacht ging het om 
171 agenten en toezichthouders. De afgelopen vier jaar waren het gemiddeld 148 
hulpverleners en nu dus 250. Bron: AD, 7 januari 2022. 

Moeten we de handdruk en drie zoenen definitief vervangen? Dit zijn 
alternatieven 

Nu corona lijkt te blijven, moeten we de handdruk en de drie zoenen misschien wel definitief 
vervangen. Wat wordt in 2022 de manier om anderen te verwelkomen of gedag te zeggen? 

Veel mensen herinneren zich de persconferentie van begin maart 2020, waarin Mark Rutte 
adviseerde om vanwege dat nieuwe coronavirus geen handen te schudden. Om vervolgens de 
hand te drukken van RIVM-baas Jaap Van Dissel. Die handeling zit diep in ons dna, weet 
etiquettedeskundige Anne- Marie van Leggelo. ‘Ik zie veel mensen weer gewoon handen 
schudden. Niet zo gek, want de vroegst bekende handdruk is te zien op een opgegraven 
mozaïek uit 845 voor Christus.’ Bron: AD, 7 januari 2022.  

Australië weigert Novak Djokovic de toegang: Serviër kan titel niet 
verdedigen 

Novak Djokovic kan zijn titel op de Australian Open niet verdedigen. De 34-jarige Serviër, de 
nummer 1 van de wereld, mag definitief Australië niet in.  

De visumpapieren van Djokovic zijn volgens de Australische autoriteiten niet in orde. De 
titelverdediger mist naar verluidt onder meer een officieel document waarin staat vermeld 
waarom aan hem een medische vrijstelling is verleend om zonder vaccinaties tegen het 
coronavirus Australië binnen te mogen.  

Djokovic arriveerde woensdag in Melbourne en bracht de nacht van woensdag op donderdag 
door op het vliegveld waar hij uitgebreid werd verhoord. Uiteindelijk kreeg hij geen 
toestemming om Australië binnen te komen. Volgens de BBC zal Djokovic donderdag op een 
vliegtuig terug naar huis worden gezet, al willen zijn advocaten het besluit van de Australische 
autoriteiten nog gaan aanvechten. 

De Servische president Aleksandar Vucic bood op het laatste moment nog vergeefs zijn hulp 
aan en riep volgens Servische media ook de Australische ambassadeur in Belgrado op het 
matje. ‘Ik heb onze Novak verteld dat heel Servië achter hem staat en dat onze 
overheidsdiensten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er onmiddellijk een einde komt 
aan de pesterijen van de beste tennisser van de wereld’, liet Vucic weten. De Servische steun 
mocht echter niet baten. 

Djokovic heeft zich nooit willen uitlaten over zijn vaccinatiestatus. Dinsdag maakte hij zelf 
bekend dat hij kan deelnemen aan het eerste grandslamtoernooi van dit jaar dankzij een 
medische vrijstelling. Het leidde tot verontwaardigde reacties in Australië waar lang een 
strenge lockdown gold. 

Jaala Pulford, de Minister van Sport van de staat Victoria, gaf op Twitter al aan dat Djokovic 
niet op hulp vanuit politieke hoek hoeft te rekenen. ‘De federale regering heeft gevraagd of we 
Djokovic willen helpen bij de aanvraag voor zijn visa, maar dat zullen wij niet doen’, zo klinkt 
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het. ‘We zijn altijd duidelijk geweest over twee zaken: de goedkeuring van visa is een zaak van 
de federale regering en medische vrijstellingen zijn een zaak van artsen.’ 

 
Novak Djokovic. © AFP 

De komst van Djokovic zorgde voor veel ophef. ‘We wachten zijn presentatie af en welk bewijs 
hij ons levert om zijn vrijstelling te ondersteunen. Als dat bewijs onvoldoende is, zal hij niet 
anders worden behandeld dan iemand anders en zal hij op het volgende vliegtuig naar huis 
worden gezet’, sprak de Australische minister-president Scott Morrison duidelijke taal. ‘Er 
zouden helemaal geen speciale regels voor Djokovic moeten gelden. Geen enkele.’ 

Stephen Parnis, voormalig hoofd van de Australian Medical Association, sprak in soortgelijke 
bewoordingen. ‘Het kan mij niet schelen hoe goed hij kan tennissen. Als hij weigert zich te 
laten vaccineren, mag hij niet naar binnen’, stelde hij. Volgens Parnis wordt met de 
uitzondering een verkeerde boodschap afgegeven in de strijd tegen de verspreiding van het 
coronavirus. 

Als hij weigert zich te laten vaccineren, mag hij niet naar binnen, volgens Stephen Parnis, 
voormalig hoofd van de Australian Medical Association. 

‘Wat belachelijk. We hebben zes lockdowns achter de rug, scholen en kleine bedrijven zijn 
gesloten, begrafenissen en bruiloften zijn niet doorgegaan en families hebben maandenlang 
gescheiden geleefd. En nu krijgt een tennisser een vrijstelling’, twitterde David Southwick, 
politicus in de staat Victoria. 

Oud-tennisser Sam Groth sprak eveneens zijn verbazing uit over de beslissing de 20-voudig 
grandslamkampioen aanvankelijk toch toe te laten. Volgens hem is de uitzondering als 
‘spugen in het gezicht van iedereen in de staat Victoria en Australië.’ ‘Je bent bereid om te 
zeggen dat je een vrijstelling hebt, maar niet om te zeggen waarom? Het is zieke hypocrisie. Ik 
hou er helemaal niet van’, schreef Groth. 

Ook actieve tennissers spraken zich uit over de zaak die Australië bezighoudt. ‘Ik denk dat 
als ik niet was ingeënt, ik geen vrijstelling zou krijgen’, zei dubbelspecialist Jamie Murray, de 
broer van Andy Murray. ‘Ik vind het gewoon heel interessant, dat is alles wat ik ga zeggen’, zo 
hield de Australiër Alex De Minaur zich op de vlakte. 

Toernooidirecteur Craig Tiley krijgt dagelijks vragen over de situatie van Djokovic. ‘Het zal 
zeker helpen als Novak uitleg zou geven over de voorwaarden waaronder hij vrijstelling heeft 
gevraagd en gekregen’, zei Tiley. ‘Ik zou hem willen aanmoedigen om er met de gemeenschap 
over te praten. We hebben de afgelopen twee jaar een zeer moeilijke periode doorgemaakt en 
zouden graag wat antwoorden krijgen.’ Volgens Tiley is het verzoek van Djokovic beoordeeld 
door twee onafhankelijke panels van medische experts.  
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De Australian Open begint op maandag 17 januari. Bron: AD, 5 januari 2022. 

Djokovic laat van zich horen vanuit quarantainehotel: ‘Ik voel de steun, 
wordt enorm gewaardeerd’ 

Novak Djokovic heeft voor het eerst gereageerd op de commotie rond zijn komst naar Australië. 
De nummer 1 van de wereld zit in een quarantainehotel in Melbourne, in afwachting van de 
rechtszaak die hij heeft aangespannen om uitzetting te voorkomen. Djokovic liet via social 
media weten blij te zijn met alle steun die hij krijgt. Fans en collega's namen het eerder al op 
voor de Serviër. 

Nick Kyrgios vindt het maar niets hoe zijn land omgaat met Novak Djokovic. De nummer 1 
van de wereld zit in een quarantainehotel in Melbourne, in afwachting van de rechtszaak die 
hij heeft aangespannen om uitzetting te voorkomen. Djokovic zelf liet via social media weten 
blij te zijn met alle steun die hij krijgt. 

Kyrgios, die in het verleden vaak scherpe kritiek uitte op Djokovic, neemt het nu voor de 
Serviër op. ’Kijk, ik geloof echt in actie ondernemen. Ik ben gevaccineerd vanwege anderen en 
voor de gezondheid van mijn moeder’, schrijft de Australiër op Twitter. 

‘Maar hoe wij de situatie van Novak aanpakken is slecht, heel slecht. Kijk naar alle memes, 
naar de headlines; dit gaat over een van onze grootste kampioenen’, aldus Kyrgios. ‘Maar 
uiteindelijk is hij ook gewoon een mens. Doe het beter.’ 

Djokovic zegt dat hij een medische vrijstelling heeft gekregen om ook zonder coronavaccin 
Australië in te komen voor deelname aan de Australian Open. Volgens de Australische 
autoriteiten ontbreekt het bewijs daarvoor. Ze hielden Djokovic woensdag tegen op het 
vliegveld. De twintigvoudig grandslamwinnaar zit nu opgesloten in een quarantainehotel. 
Maandag dient de rechtszaak die Djokovic heeft aangespannen. 

Niet alleen Kyrgios is kritisch op de manier waarop Australië de situatie aanpakt. De 
Amerikaan John Isner, nummer 24 van de wereld, liet via Twitter ook van zich horen. ‘Het is 
niet goed wat Novak nu doormaakt. Er is geen rechtvaardiging voor de behandeling die hij 
krijgt. Hij volgde de regels, kreeg toestemming om Australië in te gaan en wordt nu tegen zijn 
wil vastgehouden. Dit is een schande’, aldus Isner, die de hashtag IStandWithNovak 
gebruikte. 

Djokovic liet vanmiddag voor het eerst iets van zich horen sinds de commotie omtrent zijn 
komst naar Australië. Op social media bedankte hij de mensen voor alle steun. ‘Bedankt aan 
iedereen over de hele wereld voor de continue steun. Ik voel het en het wordt enorm 
gewaardeerd.’ 

Kort voor vertrek naar Melbourne plaatste Djokovic op Instagram een foto van zichzelf op een 
vliegveld. Sindsdien heeft hij zich niet meer in het openbaar uitgelaten. Zijn vader Srdjan deed 
dat wel. Hij vergeleek de behandeling van zijn zoon zelfs met het lot van Jezus Christus. ‘Jezus 
werd gekruisigd, er werd hem van alles aangedaan. Hij heeft het doorstaan en leeft nog steeds 
onder ons. Nu proberen ze Novak op dezelfde manier te kruisigen en hem iets aan te doen’, 
sprak de vader van de twintigvoudig grandslamkampioen. 

Minister Karen Andrews van Binnenlandse Zaken liet echter weten dat Djokovic helemaal niet 
wordt vastgehouden: ‘Meneer Djokovic wordt niet gevangen gehouden, hij is vrij om het land 
te verlaten als hij dat wil. Onze douane zal dat dan faciliteren.’ Bron: AD, 7 januari 2022.  

In Australië geweigerde Novak Djokovic wil 
uitzetting via rechter voorkomen 

Novak Djokovic kon bij aankomst in Australië geen goede reden geven waarom hij niet is 
gevaccineerd. Douanebeambten besloten daarom dat de tennisser het land niet in mocht. De 
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tennisser zit momenteel in een quarantainehotel in Melbourne en probeert via de rechter 
uitzetting te voorkomen. De zaak dient maandag. 

‘Er werd niet voldoende bewijs geleverd bij zijn medische vrijstelling’, vertelde de Australische 
premier Scott Morrison donderdag tijdens een persconferentie. Hij benadrukte dat de 
weigering van Djokovic aan de grens ‘Australië geen internationale reputatieschade oplevert.’  

Eerder op de dag stelde hij al dat ‘niemand boven de regels staat’ en er daarom voor de 
tennisser geen uitzondering wordt gemaakt. ’Regels zijn regels, zeker als het gaat om onze 
grenzen. Niemand staat boven deze regels’, benadrukte hij. Volgens Morrison is het strikte 
grensbeleid dat zijn land hanteert van cruciaal belang om de sterftecijfers in de 
coronapandemie zo laag mogelijk te houden. 

Djokovic kwam woensdag op het vliegveld in Melbourne aan, maar kreeg geen toegang tot 
Australië. Zijn visum werd ongeldig verklaard. Daardoor kan hij zijn titel bij de Australian 
Open, die op 17 januari begint, waarschijnlijk niet verdedigen.  

‘De heer Djokovic heeft niet het juiste bewijs geleverd om aan de toelatingseisen voor Australië 
te voldoen, waarna zijn visum is ingetrokken’, lieten de autoriteiten op de luchthaven weten. 
‘Niet-burgers die geen geldig visum hebben bij binnenkomst of van wie het visum is 
geannuleerd, zullen worden vastgehouden en uit Australië worden verwijderd. We zullen 
ervoor blijven zorgen dat degenen die bij onze grenzen aankomen zich aan onze wetten en 
toelatingseisen houden.’ Bron: AD, 6 januari 2022.  

Ajax krijgt tik op de vingers van Hugo De Jonge: ‘Sporters staan niet 
boven de wet’ 

Ajax heeft vanuit de politiek een berisping gekregen voor het niet naleven van de coronaregels. 
Volgens vertrekkend coronaminister Hugo De Jonge is de landskampioen daarop 
aangesproken. ‘Iedereen moet zich gewoon aan de regels houden’, zei De Jonge voorafgaand 
aan de laatste ministerraad van dit kabinet in Den Haag. 

De landskampioen brak woensdag het trainingskamp in Portugal af vanwege enkele 
coronabesmettingen binnen het gezelschap van ruim zestig personen. Degenen die positief 
testten bleven niet in quarantaine in de Algarve, maar zijn naar verluidt met een door Ajax 
geregelde privéjet teruggevlogen naar Nederland. Dat is in strijd met de regels, die 
voorschrijven dat iemand die positief test ook in het buitenland direct in quarantaine moet. 

‘Overal geldt dat iedereen zich gewoon aan de regels moet houden die een land stelt’, zei De 
Jonge. ‘Sporters zijn niet uitgezonderd van wet- en regelgeving, ze staan niet boven de wet. 
Dat betekent gewoon dat als je besmet bent, je in quarantaine moet en niet moet vliegen. Zo 
zijn de regels. Ajax is daar op aangesproken.’ 

De Amsterdamse club weigert nog altijd om te reageren op het afgebroken trainingskamp. 
Ajax houdt het bij de korte verklaring die het woensdag verspreidde nadat het trainingskamp 
was afgebroken. Daarin staat dat enkele in het hotel afgenomen coronatesten een positieve 
uitslag opleverden. Voor vertrek naar Portugal beschikte het hele gezelschap over een negatief 
testbewijs. 

NEC en Vitesse besloten donderdag hun trainingskamp in respectievelijk Spanje en Portugal 
ook af te breken. Vitesse deed dit omdat de dagelijkse testronde enkele positieve uitslagen had 
opgeleverd. De Arnhemse selectie vloog zonder de besmette personen terug naar Nederland. 
‘De enkele positieve gevallen blijven voorlopig in Portugal en worden daar onderworpen aan 
PCR-tests. We hopen dat ze zo snel mogelijk terug kunnen’, aldus een woordvoerder van 
Vitesse. 

PSV en Feyenoord zouden deze week naar Spanje gaan voor een trainingskamp, maar de 
nummers 1 en 3 van de Eredivisie besloten de trip helemaal te schrappen na enkele positieve 
testuitslagen. Alleen AZ verblijft nu nog in het buitenland (Valencia). 
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Voetbalbond KNVB houdt zich afzijdig in de discussie rond het overtreden van de coronaregels 
door Ajax. Volgens een woordvoerder is het niet aan de KNVB om daar een oordeel over te 
geven. Bron: AD, 7 januari 2022.  

De Jonge tempert verwachtingen over grote versoepelingen: ‘We moeten 
behoedzaam blijven’ 

Na zijn laatste ministerraad als ‘chef corona’ temperde Hugo De Jonge (CDA) de verwachtingen 
rond het lockdownbesluit van volgende week. Het aantal besmettingen met de mildere 
omikronvariant kan nog doorstijgen, en dat zal leiden tot toenemende bezetting van 
ziekenhuisbedden.  

‘Ik denk dat we straks concluderen dat de harde lockdown van december de verstandige keuze 
was’, zei De Jonge na afloop van de vergadering op het Binnenhof. ‘In landen waar de regels 
minder streng waren, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, kampen ze nu met 
aantallen ziekenhuisopnames die vertaald naar onze situatie vier keer zo hoog zijn als nu. In 
Nederland zou je dan 600 nieuwe coronapatiënten per dag hebben. Dat kan de zorg helemaal 
niet aan.’  

Volgende week vrijdag beslist het kabinet over de verlenging of versoepeling van de huidige 
lockdown. Woensdag is er eerst nog een speciaal OMT-overleg, donderdag spreken 
betrokkenen in het Catshuis, vrijdag volgt dan een persconferentie. 

De Jonge wil niet vooruitlopen op het besluit, maar stelt dus dat voorzichtigheid geboden is. 
‘Het hoge aantal infecties zal tot een toename leiden van het aantal patiënten, maar je weet 
niet precies hoeveel. Het is niet hetzelfde als bij eerdere golven, daar zit onzekerheid. Dus je 
moet behoedzaam kijken naar wat kan.’ 

De uitbreiding van de coronapas en de invoer van 2G laten opnieuw langer op zich wachten. 
Een kritische Tweede Kamer wil meer tijd, partijen betwijfelen of het coronatoegangsbewijs 
wel goed werkt in tijden van de Omikron-variant. 

Een bron binnen het OMT stelt na overleg vanochtend eveneens dat het beeld niet eenvoudig 
is, met enerzijds hoge infectie-aantallen en anderzijds berichten over de minder ziekmakende 
Omikron-variant. De experts zullen de komende dagen nodig hebben om een beter beeld te 
krijgen van alle gegevens, zodat woensdag een degelijk advies aan het kabinet gegeven kan 
worden. Bron: AD, 7 januari 2022. 

De scholen gaan maandag weer open terwijl het aantal 
coronabesmettingen hoger is dan ooit 

De scholen gaan maandag weer open, terwijl het aantal coronabesmettingen hoger is dan ooit: 
bijna 35 duizend. Gevreesd wordt dat de basis- en middelbare scholen uitgroeien tot 
brandhaarden van de omikronvariant. Demissionair onderwijsminister Arie Slob uit Zwolle 
blijft achter zijn besluit staan, zegt hij in een interview met de Stentor. 

‘Het Outbreak Management Team heeft aangegeven dat na het heropenen van de scholen het 
aantal besmettingen zal oplopen en de druk op de ziekenhuizen zal toenemen', aldus Slob. 
‘Maar tot een niveau dat aanvaardbaar is. Daarom sta ik met de kennis van nu nog steeds 
achter het besluit.’   

Het primair en voortgezet onderwijs kregen op 19 december een week eerder kerstvakantie. 
Het risico was te groot dat kinderen een op school opgelopen besmetting tijdens de kerstdis 
zouden overdragen op opa en oma. Dat risico wilde het kabinet niet lopen, mede door de 
onbekendheid met en zorgen over de omikronvariant. Als maandag de scholen heropenen is 
die besmettelijkere, doch minder ziekmakende mutatie dominant geworden. Bron: AD, 7 
januari 2022. 
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FC Utrecht-captain Janssen neemt voortouw in strijd tegen corona: 
‘Profvoetballers, laat je vaccineren’  

In vergelijking met omringende landen blijken profvoetballers in Nederland een stuk minder 
geneigd om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Ongeveer 75 procent is 
gevaccineerd, leert een enquête van de VVCS. Onder hen Willem Janssen en het gros van zijn 
ploeggenoten bij FC Utrecht. De verdediger roept zijn ongevaccineerde collega’s nu op alsnog 
een prik te laten zetten. ‘We hebben een voorbeeldfunctie’, zegt de verdediger.  

‘We willen allemaal dat het virus zo snel mogelijk de wereld uit is. Dan vind ik ook dat je je 
verantwoordelijkheid moet nemen. Mooi dat onze club die verantwoordelijkheid heeft 
genomen.’ Bron: AD, 7 januari 2022. 

Ziekenhuizen in Brabant moeten noodgedwongen nog steeds operaties 
afbellen en uitstellen 

De opnamecijfers zijn de afgelopen maand in Brabant dan wel bijna gehalveerd, de 
ziekenhuizen moeten noodgedwongen nog steeds operaties afbellen en uitstellen. Al twee jaar 
lang wordt er dagelijks  gebracht door de planners, verpleegkundigen en 
chirurgen. Dat wringt steeds meer, zegt vice-voorzitter en kaakchirurg-oncoloog Andy van 
Veen van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. 

‘Niet alleen zijn patiënten minder tolerant. Want zij zijn het beu. Zij willen nú geholpen worden 
en hebben geen begrip voor anderen die de plek harder nodig hebben. Maar ook in het 
ziekenhuis zelf wringt het. Elke zorgverlener vindt het vreselijk als de eigen patiënt niet direct 
geholpen kan worden.’ Bron: AD, 7 januari 2022. 

Uitstelzorg begint nu ook in het ziekenhuis zelf te wringen: ‘Waarom die 
patiënt wel en mijn patiënt niet?’ 

De opnamecijfers zijn de afgelopen maand in Brabant dan wel bijna gehalveerd, de 
ziekenhuizen moeten noodgedwongen nog steeds operaties afbellen en uitstellen. Al twee jaar 
lang wordt er dagelijks slecht nieuws gebracht door de planners, verpleegkundigen en 
chirurgen. ‘En de tolerantie wordt minder en minder.’ Oók in het ziekenhuis zelf.  

Het wringt in het ziekenhuis. Want terwijl de cijfers dalen en de hoop op een einde van die 
vierde golf voorzichtig groter wordt, merken ze er daar binnen nog weinig van. Elke dag, de 
hele dag worden er operaties en behandelingen afgebeld. Al bijna twee jaar lang.  

En dat zijn niet alleen mensen die een operatietafel en een herstelbed nodig hebben. Ook de 
afspraak voor nakijken of weghalen van die ‘bijzondere vlek’ op je rug of het knippen van je 
amandelen wordt uitgesteld. 

 Wachtlijsten zijn er inmiddels op vrijwel elke afdeling, klinisch of niet. Want zolang er nog 
corona-cohorten open zijn (en die zijn er nog volop) is er daar extra personeel nodig. En die 
medewerkers komen van andere afdelingen.  

Tel daar dan ook nog de specialisten bij die moeten helpen op de covidafdeling én het hoge 
ziekteverzuim en je hebt een roostermaker in de problemen. Te veel patiënten, te weinig (IC-
)bedden en te weinig personeel. Nog steeds.  

De reguliere zorg draait daarom in Tilburg nu op vijftig procent, geeft vice-voorzitter 
stafbestuur en kaakchirurg-oncoloog Andy van Veen aan. Dat is meer dan tijdens de eerste 
golf, maar wel beduidend minder dan een half jaar terug.  

Het afschalen van de zorg ging op en neer. Maar op de volle honderd procent staat die teller 
al twee jaar niet meer. En dat doet iets met de tolerantie, ziet de chirurg van het ETZ. ‘Niet 
alleen zijn patiënten minder tolerant. Want zij zijn het beu.  
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Zij willen nú geholpen worden en hebben geen begrip voor anderen die de plek harder nodig 
hebben. Maar ook in het ziekenhuis zelf wringt het. Elke zorgverlener vindt het vreselijk als 
de eigen patiënt niet direct geholpen kan worden.’ 

Patiënten zijn het beu. Ze willen nú geholpen worden en hebben geen begrip voor anderen die 
de plek harder nodig hebben, volgens Andy Van Veen, chirurg-oncoloog ETZ. 

En dat heeft alles te maken met de lijdenslast van patiënten die steeds groter wordt, geeft Van 
Veen aan. ‘Planners moeten iemand voor de derde keer afbellen die vanwege de pijn in zijn 
knie al twee jaar niet van de bank af kan. Dan is een knie-operatie op papier misschien niet 
urgent, maar het lijden van deze patiënt is inmiddels zo groot dat een operatie wél urgent is. 

En wat dacht je van het knippen van amandelen of buisjes in de oren zetten bij kinderen? 
Niet urgent, maar die kindjes liggen wel nachten achter elkaar te huilen.’ 

Als chirurg wil je je patiënten helpen, maar covid gaat voor. ‘En dat wordt steeds moeilijker te 
accepteren. De tolerantie voor elkaar; waarom die patiënt wel en de mijne niet, wordt steeds 
minder.’ En dat doet niet veel voor de sfeer in het ziekenhuis. ‘We begrijpen het nog, en we 
helpen elkaar nog volop. Maar de discussies worden scherper,’ aldus Van Veen. 

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg moet door corona  op dit moment al 
vierduizend operatie-uren inhalen. En dat zijn heel veel patiënten die wachten op dat 
verlossende telefoontje; ‘u bent aan de beurt.’ Allemaal mensen die eerst dat andere telefoontje 
kregen, soms al wel twee of drie keer. Je zou maar die patiënt zijn. 

 Maar wie zit er eigenlijk aan de andere kant van die lijn? ‘Probeer maar eens uit te leggen 
waarom je met een hersentumor op de wachtlijst wordt gezet.’ 

 
Nog altijd worden er heel veel operaties afgebeld. In Tilburg staat de teller al op 7000 operatie-
uren die ingehaald moeten worden. Verpleegkundige Patricia de Geest belt voor 
dermatologie © Maria van der Heijden/ETZ 

Er zijn dan ook maar weinig schuttingwoorden die ze nog niet heeft gehoord. Hoe daar het 
beste mee om te gaan leerde Patricia de Geest gaandeweg. Ze is getraind om lastige gesprekken 
te voeren, maar de verpleegkundige dermatologie vaart vooral op haar ervaring. En zolang je 
begrip toont, empathie en een luisterend oor lukt het wel. 
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De 56-jarige werkt al dertien jaar op de afdeling, maar het aantal telefoontjes van en naar 
dermatologie is ongekend. ‘Dat maakt het zwaar voor de collega’s die de hele dag 
telefoondienst hebben. Tijdens de eerste golf zijn we helemaal dicht geweest en dat zijn we 
vandaag nog steeds aan het inhalen.’ 

Tijdens de eerste golf zijn we helemaal dicht geweest en dat zijn we vandaag nog steeds aan 
het inhalen, aldus Patricia de Geest, verpleegkundige dermatologie. 

Marieke Goossens plant de operaties van de neurochirurgie en dat bestaat tegenwoordig 
vooral uit roosters omgooien, mensen afbellen en gaatjes zoeken voor de dringende gevallen. 
‘Inmiddels weten mensen vaak al wel dat als je ze belt, dat je slecht nieuws hebt. En sommigen 
zijn dan heel gelaten, maar er is veel verdriet en ook boosheid.’  

Terecht, volgens Goossens die de patiënten vooral laat ‘uitrazen.’ ‘Meestal komt het daarna 
wel weer goed, maar er belt wel eens een boos familielid terug die een plek opeist.’ 

Zicht op verbetering is er nog niet echt. ‘Daarvoor moeten echt eerst die cohorten sluiten en 
bedden vrij komen’, geeft Andy van Veen aan. Pas dan kunnen zorgmedewerkers weer terug 
naar de eigen afdelingen en meer operatiekamers worden geopend. Tot die tijd is uitstel, nog 
altijd, aan de orde van de dag. Bron: BD, 7 januari 2022. 

Sportsector verbaasd: aanstaand minister Ernst Kuipers houdt interne 
fitnessclub in ziekenhuis open 

Terwijl de sportscholen deze lockdown zijn gesloten, blijkt de interne fitnessruimte van het 
Erasmus MC gewoon open - tot verbazing van de sportsector. Volgens het Rotterdamse 
ziekenhuis mag dit op grond van een uitzonderingsregel, maar opmerkelijk genoeg is die bij 
de branchevereniging helemaal niet bekend. 

Een medewerkster van de interne fitnessclub erkent dat het ‘een beetje vreemd is.’ Alle andere 
sportscholen zijn dicht, behalve die in het Erasmus MC. De sportruimte is alleen toegankelijk 
voor medewerkers van het medisch centrum. En er mogen geen 25 personen naar binnen, 
maar maximaal acht. ‘Het ziekenhuis vindt het belangrijk om het eigen personeel fit te 
houden’, legt ze uit. Bron: AD, 7 januari 2022. 

 

Laatste woorden  

Steeds meer mensen sluiten zich aan bij coronaprotesten. Maar wie zijn het? En wat willen 
ze? 

Al anderhalf jaar vinden vrijwel wekelijks protesten tegen de coronamaatregelen plaats. De toon 
is luidruchtig, maar de boodschap diffuus. Wat willen de demonstranten eigenlijk? 

Amsterdam was nog nauwelijks bekomen van de coronademonstraties van afgelopen zondag 
of Actiegroep Nederland in Verzet had alweer nieuwe acties gepland. Op drie plaatsen in de 
stad wordt deze week een ‘3-daags protest’ gehouden, ook elders in het land werden mensen 
aangemoedigd om de straat op te gaan. 

Nederland in Verzet is opgericht door Michel Reijinga en zegt te spreken namens ‘wij, bezorgde 
burgers.’ De leus van de protesten luidt: ‘wij zijn de leugens zat!’, maar welke leugens hier 
worden bedoeld is niet duidelijk, en ook het eisenpakket van Nederland in Verzet is weinig 
helder. De coronamaatregelen moeten worden opgeheven, vinden ze, en er mag geen 
vaccinatiedwang komen. Maar ook de arbeidsvoorwaarden in de zorg en bij de politie moeten 
verbeteren en boeren mogen geen regels opgelegd krijgen om het stikstofprobleem op te lossen. 
Kortom: een allegaartje aan wensen en belangen met een overkoepelende, zelfgeformuleerde 
boodschap: ‘Wij zijn het zat, Nederland gaat plat.’ 

De demonstraties tegen de coronamaatregelen, die nu al anderhalf jaar plaatsvinden, trekken 
een publiek dat lastig in een hokje te plaatsen is. Van geharnaste antivaxers tot extreem-
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rechtse groeperingen, van vredelievende yogamoeders tot voetbalhooligans, en van a-politieke 
maar bezorgde burgers tot aanhangers van Forum voor Democratie. 

‘Wat deze mensen bindt, is een diep beleefd gevoel van onrecht,’ zegt Kees van den Bos, 
hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht. ‘Binnen die groep zijn verschillende 
typen te onderscheiden: je hebt demonstranten die op een rustige manier uiting willen geven 
aan hun zorgen, ook zijn er mensen die ideologisch radicaliseren en bijvoorbeeld Jodensterren 
gaan dragen. Dan zijn er nog demonstranten die bereid zijn om geweld te gebruiken, en je 
hebt de zogeheten ‘complotondernemers’, die de boel willen aanwakkeren om instrumentele 
redenen die in hun belang zijn.’ 

De fragmentatie en ongrijpbaarheid van de groep demonstranten plaatst de autoriteiten voor 
problemen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) merkte in 
het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme op: ‘het risico bestaat dat sommigen binnen de 
radicale onderstroom verder radicaliseren.’ En volgens een woordvoerder van de Amsterdamse 
politie is het ingewikkeld om afspraken te maken met de organisatie, omdat vaak niet helder 
is wie de actie organiseert. Als er al een aanspreekpunt is dan is het onduidelijk namens wie 
die spreekt, of blijkt hij niet bereid afspraken te maken over bijvoorbeeld het maximumaantal 
bezoekers, zoals afgelopen zondag het geval was. 

Ook tijdens de protesten is het voor de politie vaak onmogelijk om op een normale manier 
contact te maken met sommige demonstranten. ‘Agenten worden uitgemaakt voor nazi’s, of 
voor Joden, of zouden lid zijn van een pedofiel netwerk. Dan is het moeilijk om een gesprek te 
beginnen,’ aldus de politiewoordvoerder. 

Volgens Remieg Aerts, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam, kent Nederland geen lange traditie van brede protestbewegingen van ‘onderop.’ 
‘Demonstraties werden hier altijd georganiseerd vanuit bestaande organisaties: politieke 
partijen, vakbonden, NGO’s, het maatschappelijk middenveld. Wat de coronaprotesten 
kenmerkt, en wat je ook al zag bij de Gele Hesjes, is een beweging zonder die binding en 
zonder een duidelijk doel maar met een uitgesproken anti-establishmenthouding. Die attitude 
komt mede voort uit sociale media, maar is ook het resultaat van 25 jaar neoliberalisme. Er 
is een grote ruimte ontstaan tussen de overheid als machtig uitvoeringsapparaat en burgers 
die zich niet of nauwelijks nog meer verbonden voelen met de staat. Dat sentiment wordt ook 
nog eens gevoed door het toeslagenschandaal, of de aardbevingen in Groningen, waardoor 
burgers zich in de steek gelaten voelen. Corona is een snelkookpan geweest.’ 

Ook Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, constateert een verandering in de aard van de protesten. ‘Vroeger 
werden de meeste acties door sociale bewegingen georganiseerd en bepaalden de 
organisatoren waar ze boos over waren, wie daar de schuldige van was en wat ze als oplossing 
zagen. Ze mobiliseerden daarbij in eerste instantie altijd hun eigen achterban, drukten de 
banners af en bepaalden de slogans. Nu is er sprake van zogeheten ‘connective actions’, die 
via sociale media zijn georganiseerd en waarbij ieder individu zijn of haar boosheid uit kan 
dragen.’ 

Van Stekelenburg spreekt van een ‘kakofonie van frames’, met als onderstroom woede tegen 
de zittende macht. ‘Dat zie je vaker in landen als bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje, Italië en 
Griekenland, waar het vertrouwen in de overheid traditioneel laag is, maar in Nederland is 
dat relatief nieuw.’ 

Doordat er geen homogene groep is en het eisenpakket van de demonstranten zo vaag is, 
worstelen bestuurders ook met hoe ze moeten reageren. Hoogleraar sociale psychologie Van 
den Bos: ‘Burgemeester Femke Halsema zal heus oog hebben voor het demonstratierecht. Het 
is belangrijk om met de redelijke mensen in gesprek te blijven, maar ook om piketpalen te 
slaan. Halsema is niet naïef over de risico’s. Meer dan bij andere protestbewegingen richt de 
woede zich nu ook heel sterk tegen personen: Hugo de Jonge, Mark Rutte en Jaap van Dissel 
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worden veelvuldig met de dood bedreigd, en door de versterkende invloed van de 
complotondernemers kan zoiets zomaar onbeheersbaar worden.’ 

De vergelijking met de bestorming van het Capitool, vandaag precies een jaar geleden, vindt 
hij dan ook niet zo heel ver gezocht. ‘Vergeet niet dat na de moord op Fortuyn, gepleegd door 
een linkse activist, woedende mensen opstormden naar Het Binnenhof. Dat kan hier dus ook. 
We hoeven ons als Nederland echt niet op de borst te kloppen.’ 

 
De eerste etappe van het Nationaal Protest kreeg woensdag weinig demonstranten op de been. 
@  Dingane Mol 
 
Het lijkt wel een demonstratietournee door Amsterdam. Woensdagmiddag op de Dam, 
donderdag op de Nieuwmarkt en vrijdag op het Museumplein. En op zaterdag de slotact als 
jongeren gebruik maken van hun demonstratierecht, opnieuw op de Dam. 
 
Elke demonstratie is extra werk voor de stad, ook al bleef de aftrap van het zogenoemde 
Nationaal Protest, een driedaagse van Nederland in Verzet, bijzonder tam. Manifestaties en 
demonstraties betekenen handenvol werk voor de gemeente, politie en handhaving. Dat begint 
te knellen, zeker nu de politie zelf ook actie wil voeren wegens de hoge werkdruk en het 
personeelstekort. 
 
Afgelopen zondag al was de politie van plan te staken, precies tijdens het zoveelste protest op 
het Museumplein. Onder druk van dreigende ongeregeldheden tijdens de verboden 
coronademonstratie was dat een heel korte staking: vanaf halverwege de zondagochtend 
pakten de ME’ers het werk weer op. Ook de komende dagen is het maar de vraag of er van 
staken door de politie veel zal komen. Volgens Gerrit van de Kamp, voorzitter van 
politievakbond ACP zitten er nog acties in het vat. ‘Maar we moeten zien of die te realiseren 
zijn.’ 
 
Volgens Van de Kamp begrijpt ‘iedereen’ dat het op deze manier niet heel veel langer kan 
doorgaan. ‘Er wordt een enorm beroep gedaan op de politie. Dat er in Amsterdam zo veel wordt 
gedemonstreerd, maakt dat het lastig wordt om het vol te houden. Politiemensen nemen hun 
verantwoordelijkheid, maar we gaan wel nog actievoeren, ook met de Mobiele Eenheid. 
Wanneer is nog even de vraag.’ 
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Ook de handhavers van de gemeente voelen de druk waaronder zij moeten werken. Zij worden 
vaak ingezet om demonstranten in goede banen te leiden. Volgens Richard Gerrits van 
belangenorganisatie BOA ACP heeft het vele werk tijdens het begin van de coronacrisis geleid 
tot een hoge uitval. ‘Tijdens dergelijke demonstraties wordt altijd gevraagd of er mensen zijn 
die misschien extra diensten draaien. Vaak lukt dat wel.’ 
 
Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt dat iedere demonstratie op zichzelf wordt 
beoordeeld. In tegenstelling tot afgelopen zondag op het Museumplein is er geen reden te 
vrezen voor verstoring van de openbare orde. ‘Demonstreren blijft een grondrecht. Als het kan, 
zullen we dat faciliteren.’ 
 
Er wordt inderdaad veel geprotesteerd in Amsterdam, zegt de woordvoerder. ‘Maar er zijn altijd 
veel demonstraties hier. Van een aantal merk je niet zoveel, andere zijn groter. Als er heel veel 
mensen worden verwacht, kijken we daar nog eens extra naar. We zijn altijd voorbereid op 
wat komen gaat, binnen een bepaalde bandbreedte, maar het is niet zo dat we deze week 
ineens extra alert zijn.’ 
 
De eerste demonstratie op de Dam werd opmerkelijk matig bezocht: woensdagmiddag kwamen 
ongeveer dertig mensen samen om actie te voeren tegen de coronamaatregelen. Dat het zo 
rustig was, was een tegenvaller, zeggen aanwezigen. Volgens Albert, die niet met zijn 
achternaam in de krant wil, werkten de weersomstandigheden niet mee. ‘We hopen op beter 
weer en een hogere opkomst de komende dagen.’ Bron: Het Parool, 6 januari 2022. 
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